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1. fejezet

Bevezetés

A dezoxiribonukleinsav (DNS) molekula központi szerepet játszik a biológiában, mint a ge-

netikai információ tárolója. A DNS két cukor-foszfát láncból áll, melyek nem nyelik el a

200 nm-nél nagyobb hullámhosszú fényt, és négyféle nukleotidbázisból, amelyek viszont je-

lent®s fényelnyeléssel rendelkeznek. A földi élet valószín¶leg igen er®s környezeti hatások

(például ultraibolya sugárzás) alatt fejl®dött ki, ezért a genetikai információ védelme ér-

dekében különböz® szerkezeti változásokon kellett keresztülmennie az örökít®anyagnak. Az

evolúció következtében végül a purin- és pirimidinbázisok bizonyultak alkalmasnak az infor-

mációtárolásra. Az információt végs® soron a purinvázas adenin (A) és guanin (G), illetve

a komplementer pirimidinvázas timin (T) és citozin (C) között létrejöv® H-kötés mintázatok

kódolják a DNS-ben.

Igaz, hogy a nukleotidbázisok elnyelik az UV fényt, de ilyenkor mégsem játszódnak le

gerjesztett állapotú fotokémiai reakciók. Az egyik magyarázat a DNS fotostabilitására a

nukleotidbázisok ultragyors dezaktivációja lehet. Az elméleti kémiai kutatások arra enged-

nek következtetni, hogy ez a dezaktiváció a gerjesztett állapotok és az alapállapot között

(a potenciálisenergia-felületeik keresztez®désein át) gyorsan lejátszódó bels® konverzió segít-

ségével történik, ez a sugárzásból elnyelt energiát nagyon hatékonyan disszipálja. A DNS

molekulában az ehhez hasonló mechanizmusokban tehát az egyetlen nukleotidbázison lo-

kalizált gerjesztett állapotoknak lenne fontos szerepe [1]. A másik lehetséges magyarázat

a gerjesztett állapotú energiatranszfer, ami delokalizált gerjesztett állapotok részvételével

történhet, így akadályozva meg a lokális energiafelhalmozódást, ami fotokémiai reakciókat

eredményezhetne [1]. A gerjesztett állapotokban a delokalizáció mértékének és ennek id®beli

változásának meghatározása tehát segíthet a DNS UV fénnyel szembeni ellenállóképességének

értelmezésében.

Amikor több olyan molekuláris egység, amely egyedileg is képes elnyelni a fényt (kromo-

fór) egymáshoz közel helyezkedik el, akkor kölcsönhatás léphet fel közöttük, melynek követ-
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keztében közös gerjesztett állapotaik alakulhatnak ki. Mivel a különböz® nukleotidbázisok

átmenetei eltér® energiájúak és oszcillátorer®sség¶ek, ezért arra számítunk, hogy a bel®lük

felépül® DNS tulajdonságai függeni fognak a szekvenciától. A delokalizált gerjesztett állapo-

tok kialakulása a monomer gerjesztett állapotok elektronikus csatolásának mértékét®l függ,

ezt pedig nagyban befolyásolja a bázisok relatív elhelyezkedése is (ld. [2]).

A DNS molekula különböz® típusú szerkezetekben is el®fordulhat, a leggyakoribb formája

a jobbra csavarodó antiparallel B-DNS kett®s hélix. A szerkezet kialakításában a két szál

nukleotidbázisai közötti H-kötések, az egy szálon belül egymás felett elhelyezked® (�stacked�)

bázisok közti �stacking� kölcsönhatás, a negatív töltés¶ foszfát csoportok és az ellenionok

közti kölcsönhatás, valamint a környezeti hatások, például a speci�kus hidratáció különösen

fontos szerepet kapnak.

Az egymás alatt négy vagy több adenint tartalmazó B-DNS részletek nagyon különbö-

z® szerkezetet vesznek fel, mint a kevert B-DNS részletek (ld. Ref. [3, 4]), ezért az ilyen

szálaknak igen eltér® dinamikája és termodinamikai tulajdonságai vannak. A poli-A:poli-T

hélixre sokkal keskenyebb kis árok (�minor groove�) és szélesebb nagy árok (�major groove�)

jellemz®, mint a kevert B-DNS molekulákra és az ilyen részletek mellett speci�kus elhajlása

is van a DNS molekulának [3, 4]. A legújabb kvantumkémiai számítások azt mutatják, hogy

ennek a szerkezetnek a stabilizálásában a mindkét árokban kialakuló speci�kus vízmolekula

mintázatok játszanak kulcsszerepet [5].

Az egyszálú poli-A rendszereket el®szeretettel használják kísérletekhez, mivel oldatban

�stacked� elrendez®dést vesznek fel és a szálak hossza is egyszer¶en kontrollálható [6]. En-

nek köszönhet®en sok kísérleti tanulmány foglalkozik az egyszálú poli-A és a poli-A:poli-T

kett®s hélix rendszerekkel, ezek pedig rengeteg kvantumkémiai számítást ösztönöztek. Míg

az egyszálú poli-A rendszerek vizsgálata viszonylag egyszer¶ kísérletileg, a H-kötéses bázis-

párok kialakulását sokkal nehezebb vizsgálni, mivel a nukleotidbázisok vizes oldatban nem

rendez®dnek a DNS-ben látott Watson-Crick formába. Emiatt kísérletileg csak hosszabb

szálakat lehet vizsgálni, a H-kötések kialakulásának hatását a gerjesztett állapotban leját-

szódó folyamatokra ezért nem lehet elkülöníteni a �stacking� kölcsönhatások kialakulásának

hatásától.

1.1. A DNS hiperkróm e�ektus

Egy kett®s szálú DNS molekulát melegítve az 1.1. ábra szerinti abszorbancia növekedést, hi-

perkróm e�ektust tapasztalunk. Ez az e�ektus a Watson-Crick bázispárok közötti H-kötések

felszakadásához és így a molekula két egyszálú DNS molekulára való bomlásához köthet®, a

folyamatot DNS denaturációnak hívják. Azt a h®mérsékletet, ahol a DNS molekulák 50%-a
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denaturált formában van jelen, �olvadáspontnak� nevezzük (ez a pont nem azonos a hagyo-

mányos értelemben vett olvadásponttal).

1.1. ábra. Egy tipikus DNS molekula abszor-

banciájának (A) változása a h®mérséklet (T )

függvényében [7].

A G:C bázispárt három H-kötés tartja

össze, az A:T párt viszont csak kett®, emi-

att minél nagyobb a G:C tartalma egy DNS

molekulának, annál magasabb lesz az olva-

dáspontja. Ezen kívül a molekula hosszától

és a szálak komplementaritásától is függ az

olvadáspont. Az olvadáspont mérése tehát

alkalmas eltér® G:C/A:T tartalmú vagy elté-

r® hosszúságú DNS molekulák megkülönböz-

tetésére. Ehhez eredetileg UV abszorbancia

mérésekkel �gyelték meg a szálak disszoci-

ációját, de ma már elterjedtebbek a �uo-

reszcenciás módszerek. Ezekhez egy DNS-

interkalátor �uorofórt használnak és a �uoreszcencia jelent®s lecsökkenése jelzi a disszociációt

[8, 9]. Ez a módszer igen elterjedt lett, mivel segítségével például analizálhatóak a polimeráz

láncreakció termékei, így különbséget lehet tenni a kívánt és nem-kívánt termékek között

[8]. A szekvenciabeli különbségek, akár egypontos nukleotid-polimor�zmus (megváltozik egy

nukleotid a genomban) is kimutatható, különbséget lehet tenni például egy génnek az adott

faj természetben leggyakrabban el®forduló formája és a mutáns formája között [9].

1.2. A DNS hipokróm e�ektus

A nukleinsavak és polinukleotidok UV spektrumában abszorbancia csökkenés (hipokróm ef-

fektus) �gyelhet® meg az ®ket felépít® monomerek spektrumához képest (ld. [10]), ez az

egy láncon belüli �stacking� kölcsönhatással magyarázható [11]. A hipokróm e�ektus n® a

lánchossz növekedésével, de egyszálú poli-A esetén például 15 bázis hosszú rendszernél már

gyakorlatilag eléri a polinukleotid esetén tapasztalt határt [12]. A poli-A rendszerek abszorp-

ciós maximuma a lánchossz növelésével kismértékben eltolódik a magasabb energiák felé, a

legnagyobb változás a maximum pozíciójában a monomer és a dimer között történik [12].

A DNS-ben ez a hipokromizmus részben elt¶nik, amikor a molekulát er®s savval vagy h®vel

denaturáljuk, és megsz¶nik, ha nukleotidokra hidrolizáljuk [10, 13].
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2. fejezet

Irodalmi áttekintés

A kvantumkémiai számítások csak akkor szolgálhatnak hasznos eredményekkel biológiai rend-

szerek leírásánál, ha azokat egy biológiailag releváns geometriánál végezzük. Használha-

tunk gázfázisban, oldószermodell nélkül vagy implicit oldószermodellel optimált szerkezeteket

(mint például a [14, 15, 16, 17] referenciákban), ezek azonban általában nem felelnek meg a

biológiailag releváns szerkezeteknek. Például lehetséges, hogy a �stacked� elrendez®dés insta-

bil lesz, és helyette egy H-kötéses elrendez®dést kapunk az optimálással [18], vagy az aromás

gy¶r¶k torzulnak az optimálás során [19] (a valódi környezetben a szál mindkét irányában

fellépnek kölcsönhatások, ezek valószín¶leg kevésbé engedik meg a gy¶r¶k torzulását).

Vehetünk közvetlenül kísérleti szerkezetet is (mint például az [1] referenciában), ez leg-

gyakrabban a röntgenkrisztallográ�ás szerkezetet jelenti. A röntgenkrisztallográ�ás mérés

pontossága azonban nem biztos, hogy megfelel®; a korlátozott felbontás miatt a monomerek

szerkezete sokszor jelent®sen torzult [20], ezért szükséges lehet a monomereket kicserélni kvan-

tumkémiailag optimált monomerekre, megtartva azok relatív helyzetét (pl. [21]). Megkötéses

optimálást is végezhetünk ezután, melyben néhány, a monomerek relatív elhelyezkedését leíró

bels® koordinátát �xálunk, és csak a többi koordinátát optimáljuk (pl. [14, 22, 23, 24]).

A DNS részletet különböz® 3D-bioinformatikai programcsomagok segítségével is meg-

építhetjük. Ilyenkor a kívánt szekvenciát standard (átlagolt) kötéshosszak és kötésszögek

alkalmazásával az adott (pl. B-DNS) formának megfelel®en építhetjük fel (pl. [25, 26]), majd

a komplementer szálat merev dokkolással illeszthetjük hozzá. A standard geometriai para-

méterek használata miatt ez az eljárás is nagy hibát okozhat az eredményekben [18].

Mindig tanácsos több geometriánál is megvizsgálni a tulajdonságok változását. Ezt pél-

dául molekuladinamikai (MD) szimulációk segítségével tehetjük meg, ahol valamilyen eljárás

segítségével kiválogatjuk a reprezentatív szerkezeteket (pl. [27]). Ezt az eljárást sokszor hibrid

kvantummechanikai/molekulamechanikai (QM/MM) módszerrel kapcsolják össze a környe-

zet hatásának modellezése érdekében (pl. [28, 29, 30, 31, 32]). A kvantummechanikai régió
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általában néhány bázist tartalmaz, a lánc többi részének, az ellenionoknak és az oldószernek

a hatását pedig az MM régió modellezi. A QM régió korlátozott mérete miatt azonban az

olyan jelenségeket, amelyeket ennél több bázis alakít ki nem lehet modellezni.

A többkromofóros rendszerekben, mint például a DNS molekulában, a kromofórok köl-

csönhatásakor létrejöv® átmenetek energiái eltérnek az egyes monomerek gerjesztési ener-

giájától, és felhasadás �gyelhet® meg közöttük. Ha a két kromofór azonos szerkezet¶ és

szimmetrikusan rendez®dnek el, akkor ezt a felhasadást teljes mértékben az elektronikus csa-

tolással magyarázhatjuk [1]. Nem-szimmetrikus elrendez®déseknél az elektronikus csatoláson

kívül az eltér® környezet perturbáló hatása is szerepet játszik a gerjesztési energiák közti kü-

lönbség kialakításában. Így ilyen esetekben a felhasadás egy fels® becslést ad az elektronikus

csatolás mértékére.

A DNS molekulában a több kromofóron delokalizált, ún. exciton állapotok jelenlétére

már az 1960-as években is utaltak [33, 10, 11]. Mivel azonban a DNS UV spektrumának

alakja az egyes nukleotidbázisok összegspektrumához hasonló, csak az intenzitása kisebb,

körülbelül 30%-kal [34], az a megközelítés terjedt el, hogy a bázisok között annyira gyenge

kölcsönhatás van, hogy az egyedüli bázisok fényelnyelésével modellezhet®ek a DNS molekula

gerjesztett állapotai is [34]. Ennek alapja az a korai számolásokon alapuló feltételezés volt,

hogy ha exciton állapotok keletkeznének, akkor a DNS spektrumában nagy eltolódást és

felhasadást kellene látnunk a monomer alkotóelemek spektrumaihoz képest. Habár azóta

sokat fejl®dtek a módszerek, ennek a feltevésnek a helyességét csak a 2000-es években kezdték

el szisztematikusan vizsgálni.

Markovitsi és munkatársai az ún. exciton elmélet segítségével járták körbe ezt a problémát

[26, 27, 28, 35]. Az exciton elmélet szerint a monomer kromofórok gerjesztett állapotainak

lineárkombinációjaként állítják el® a többkromofóros rendszer gerjesztett állapotait. Ezek

tulajdonságait pedig egy diagonalizálással kapják meg, ahol a diagonalizálandó mátrix átló-

jában a monomer gerjesztési energiák vannak, az o�-diagonális elemei pedig az elektronikus

csatolásnak felelnek meg, melyet közelít® módon számolnak ki. Az elektronikus csatolás kö-

zelítése miatt a hipokróm vagy hiperkróm e�ektus megfelel® leírása nem mindig lehetséges

ezekkel a módszerekkel és a delokalizáció mértékét is alulbecsülhetik ezek a számítások [35]. A

monomer átmeneteket nukleozidok vizes oldatban felvett spektrumai alapján határozták meg

[26]. Az (A)10:(T)10 oligomer esetében például arra a következtetésre jutottak, hogy a kett®s

hélixben a gerjesztett állapotok több bázison vannak delokalizálódva, és habár a kiterjedésü-

ket befolyásolják a szerkezetben történ® �uktuációk, mégis delokalizáltak maradnak néhány

bázison [28]. Eredményeik azt is mutatják, hogy a közös gerjesztett állapotok kialakulása az

oligomerekben nem okoz jelent®s eltolódást a monomerek jeleihez képest a spektrumban [28],

a konformációs változások és az átmenetek nagy száma miatt pedig felhasadás sem �gyelhet®
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meg. Azt is vizsgálták, hogyan függenek a monomerek szerkezetét®l az oligomer gerjesztett

állapotainak tulajdonságai [27]. Az oszcillátorer®sségek összege minden esetben valamivel

kisebb az (A)10:(T)10 oligomerben, mint a nem-kölcsönható monomerek oszcillátorer®ssége-

inek összege, az oszcillátorer®sség megoszlása az oligomer átmenetei között viszont függ a

szerkezett®l. A különböz® monomer állapotok pl. a timin π − π* állapotának és az adenin

els® π − π* állapotának keveredése is gyakran meg�gyelhet® [27]. Azt is megállapították,

hogy az oligomerekben az állapotok többsége delokalizált, ez a delokalizáció (A)10:(T)10 ese-

tén maximum 6-8 bázisra terjed ki [35] és a legnagyobb mértékben delokalizált állapotok az

abszorpciós maximum környékén helyezkednek el.

Az kvantumkémiai módszerekkel párhuzamosan a kísérleti módszerek fejl®dése is lehet®vé

tette a nukleinsav oligomerek részletesebb vizsgálatát. Buchvarov és munkatársai femtosze-

kundum felbontású szélessávú pumpa-próba spektroszkópia segítségével követték a gerjeszté-

seket id®ben és térben [6]. Azt tapasztalták, hogy 380 nm-nél kisebb hullámhosszon gerjesztve

a DNS molekulák számottev® része a nukleotidbázisokéhoz hasonló ultragyors dezaktiváci-

óban vesz részt, ami arra utal, hogy lokalizált állapotok is jelen vannak, ezek valószín¶leg

statikus és dinamikus hibahelyek következtében keletkezhetnek [6]. 420 nm-es gerjesztést

követ®en azonban meg�gyelhet® egy jóval lassabb dezaktiváció is, amelynek id®tartama függ

a lánchossztól, ez pedig delokalizált állapotok jelenlétére utal. A delokalizáció mértékét úgy

határozták meg, hogy két, a különböz® régiókba es® hullámhosszon mért tranziens abszorp-

ciós jelek arányát az exciton abszorpció intenzitásának feleltették meg [6], ez az egyszálú

poli-A hosszát növelve folyamatosan, de egyre kisebb mértékben növekszik. Erre egy ex-

ponenciális függvényt illesztve meghatároztak egy 3,3±0, 5 �1/e delokalizációs hosszt�, amit

azután sokan tévesen értelmeztek (ld. [36]). Su és munkatársai szerint ez a mér®szám nem

az exciton delokalizációjának kiterjedését jellemzi, hanem inkább a változásának a sebességét

[36], de ®k ehelyett az eredmények más értelmezését javasolják. Femtoszekundum felbontású

abszorpciós spektroszkópiával egy nagyon hasonló görbét kaptak, és megállapították, hogy az

abszorpciós jelek nagysága ugyanúgy változik az oligomer hosszával, mint a hibátlan �stacked�

elrendez®dés¶ bázisok aránya, így a jelenséget a �stacked� elrendez®désekben fellép® hibák-

kal magyarázzák [36]. Azt is kifejtik, hogy a kísérleti módszerek korlátozott felbontása miatt

nem lehet elegend®en gyorsan mérni a gerjesztés után, és ez id® alatt a kezdetben kialakuló

delokalizált állapotok részben lokalizálódnak, ezért az eredmények nem lesznek alkalmasak a

kezdeti delokalizáció kiterjedésének megállapítására.

A hipokróm e�ektus az egyszálú poli-A esetén is meg�gyelhet®, a mononukleotid abszorp-

ciós maximumánál meghatározott moláris abszorpciós koe�ciens akár 40%-kal alacsonyabb

lehet a polimerben [13]. A különböz® TDDFT (id®függ® s¶r¶ségfunkcionál elmélet) funkci-

onálok részlegesen optimált metil-adenin oligomer szerkezetekre, oldószermodellel általában
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vissza tudják adni az abszorpciós sáv maximumának eltolódását a nagyobb energiák felé és

az intenzitás lecsökkenését a monomerr®l az oligomerekre térve [22] (2.1. ábra). Azonban a

különböz® típusú állapotok relatív energiája nem egyértelm¶ a különböz® funkcionálok ese-

tén [14, 22, 23]. A metil-adenin monomerre oldatfázisban szinte minden vizsgált funkcionál a

nagy oszcillátorer®sség¶ π−π∗ állapotot adja a legalacsonyabb energiájúnak, az oligomerek-

ben viszont már az állapotok sorrendjében és energiájában is hatalmas különbségek vannak

[22].

2.1. ábra. A metil-adenin dimer spektrumában (fekete) tapasztalható hipokróm e�ektus a
monomer spektrumához (piros) képest, különböz® TDDFT funkcionálokkal számolva [22].
Az oszcillátorer®sségek egy nukleotidbázisra vannak normálva, az átmenetekre az oszcillátor-
er®sséggel megegyez® terület¶, 0,3 eV félértékszélesség¶ Gauss-görbét illesztettek.

Az M05-2X funkcionállal, amelyet legújabb cikkükben használnak, a monomerek nagy

oszcillátorer®sség¶ állapotainak kombinálódásából származó állapotok a legalacsonyabb ener-

giájúak [14]. A metil-adenin dimernél részben delokalizálódnak ezek az állapotok, ennek során

az egyik állapot energiája alacsonyabb lesz és oszcillátorer®ssége lecsökken, miközben a má-

sik állapot energiája kissé magasabb lesz, mint a monomeré, oszcillátorer®ssége pedig megn®.

A hosszabb oligomerekben is kevés, a monomer átmeneténél általában magasabb energiájú

átmenet hordozza a nagy részét az oszcillátorer®sségnek, az alacsonyabb energiájú kombi-

nációk csak kis intenzitásúak. A standard TDDFT funkcionálok nem képesek megfelel®en

kezelni a (kevert vagy tiszta) töltésátmeneti jelleg¶ állapotokat, általában túlbecsülik ezen
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állapotok stabilitását [22]. Valószín¶leg ennek köszönhet®, hogy PBE0 funkcionállal már a

dimerben is megjelenik részben töltésátmeneti (CT) jelleg¶ alacsony energiájú átmenet, a

hosszabb oligomerekben pedig egyre több állapotnak lesz kevert jellege [22]. Az M05-2X

hibrid funkcionál már kiegyensúlyozottabban kezeli a CT állapotokat, használatával megmu-

tatható, hogy az el®z®ekben tárgyalt állapotok közül egyiknek sincsen jelent®s töltésátmeneti

jellege [14] és az állapotok nagyrészt két monomeren delokalizálódnak, bár el®fordul nagyobb

fokú delokalizáció is. A szimulált spektrumok a tetramerig változnak, de tovább növelve már

gyakorlatilag változatlan marad a spektrum, ebb®l azt a következtetést vonták le, hogy a

spektrumot kialakító állapotok körülbelül négy bázison vannak delokalizálódva [14]. Teljes

geometriaoptimálás után a bázisok közelebb helyezkednek el egymáshoz, így a csatolásuk

is nagyobb. Ennek eredményeképpen az oszcillátorer®sség megoszlása egyenletesebb és az

állapotok gerjesztési energiája alacsonyabb, mint a részlegesen optimált szerkezeteknél.

Lange és Herbert �long-range corrected� (LRC) funkcionálokkal vizsgálták meg a rend-

szert [25, 37], és megmutatták, hogy a π − π* állapotoknál jóval alacsonyabb energiájú CT

jelleg¶ állapotok valóban csak a standard DFT funkcionálok használatának eredményei. Ezt

Shukla és Leszczynski különböz® funkcionálokat összehasonlító tanulmánya is meger®síti [17].

Az LRC funkcionálokkal a CT jelleg¶ állapotok a π − π* állapotoknál valamivel magasabb

energiáknál jelennek meg [25, 37]. Ezek az állapotok szálon belüli és szálak közötti töltésát-

menetet is jelenthetnek.

Az oldószer hatásának elkülönítése érdekében Nielsen és munkatársai izolált oligonukle-

otidokra végeztek gázfázisú méréseket [38]. Ehhez különböz® hosszúságú egyszeres, illetve

kétszeres töltés¶ oligo-adenin anionokat állítottak el®, ezeket lézerrel besugározták, majd az

abszorpció következtébn keletkez® semleges fragmensek mennyiségét követték id®ben. A gáz-

fázisban is többféle kon�gurációt felvehetnek az oligonukleotidok, a bázisok állhatnak egymás

felett, �stacked� pozícióban, de ki is fordulhatnak H-kötéseket létrehozva. A spektrumot ezek

együttesen alakítják ki. A lánchossz növekedésével az abszorpciós maximum helye kissé el-

tolódott a magasabb energiák felé, ez összhangban van a korábbi számolások eredményével

[28, 25]. Az abszorpciós sávok kiszélesedését föként a konformációs változások és a moleku-

larezgések okozzák, a szolvatációnak nincs jelent®s hatása a sávok szélességére.

Az A:T Watson-Crick párra is történtek TDDFT számolások, illetve spektrumszimulá-

ciók [16, 24]. Varsano és munkatársai a spektrumszimulációkat az A:T rendszer gázfázisú

minimumszerkezeténél végezték el [16], itt a két bázis gyakorlatilag egy síkban helyezkedik

el. Az bázispár spektruma nagyon hasonló az izolált monomerek spektrumainak összegéhez,

de a 6 eV alatti részén körülbelül +0,1 eV nagyságú eltolódás �gyelhet® meg. Santoro és

munkatársai a két egymás alatt elhelyezked® A:T Watson-Crick párból álló (A)2:(T)2 rend-

szert vizsgálták [24]. A tetramerben a két szál között csak kis kölcsönhatás van, ezért a
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spektrumban jelet adó π − π* állapotok f®ként a szálakon belül (tehát az adenin dimeren

vagy a timin dimeren) delokalizálódnak. Az adenin dimerhez köthet® nagy oszcillátorer®s-

ség¶ átmenet valamivel nagyobb energiájú, mint a monomerek megfelel® átmenete, emiatt

tolódik el az abszorpciós maximum a magasabb energiák felé. A kísérletben is tapasztalt

váll megjelenését az alacsony energiájú oldalon pedig a timin dimer átmeneteivel magyaráz-

zák. Számításaik szerint az n− π* állapotok destabilizálódnak a bázispárok kialakulásakor,

a tetramerben már a megfelel® π − π* állapotok felett helyezkednek el.

A TDDFT módszerekkel ellentétben a CC2 (�second-order approximate coupled-cluster

singles and doubles�) és ADC(2) (�second order algebraic-diagrammatic construction�) mód-

szerek lehet®vé teszik a Frenkel-típusú és töltéselválási állapotok kiegyensúlyozott leírását.

Az RI (�resolution of identity�) közelítés segítségével pedig közepes hosszúságú oligomerek is

vizsgálhatóak.

A poli-A:poli-T rendszereket CC2 módszerrel már több csoport is vizsgálta [1, 15, 25].

Lange és Herbert f®ként viszonyítási alapként használják az oligomerekre számolt gerjesz-

tési energiákat TDDFT funkcionálok teljesítményének vizsgálatához [25]. Ehhez kanonikus

B-DNS konformációkban számoltak A:T Watson-Crick és AA �stacked� párokra. Az oszcil-

látorer®sséget sajnos nem sikerült minden vizsgált állapotra kiszámolniuk. Perun és mun-

katársai is az A:T Watson-Crick párt vizsgálták, de ®k egy MP2 szinten optimált síkbeli

elrendez®désben vizsgálták a bázispárt [15]. Az A:T párban a két kutatócsoport 0,6-0,8 eV-

tal az adenin nagy oszcillátorer®sség¶ átmenete felett talált adenin→timin CT átmeneteket

[15, 25]. Ritze és munkatársai f®ként a gerjesztési energiák felhasadását vizsgálták �stacked�

dimerekben [1]. A kis átmeneti dipólusmomentumuk miatt a vártnak megfelel®en közepes

távolságban az n − π* állapotok csatolása és így a delokalizációja is jóval kisebb a π − π∗

állapotokénál. Azt is megállapították, hogy azokban a konformációkban, ahol közelebb he-

lyezkednek el egymáshoz a �stacked� bázisok (pl. A-DNS forma), a gerjesztett állapotoknak

valószín¶leg hatékonyabb a csatolása és így nagyobb a felhasadása is, mint a lazább (pl.

B-DNS konformációkban).

A timin dimerre magasabb szint¶, CCSD (�coupled-cluster singles and doubles�) számítá-

sok is történtek [2]. Ezekben a gerjesztési energiák változását vizsgálták a két, párhuzamosan

elhelyezett, CS szimmetriájú timin távolságának függvényében, illetve CIS(2) (�con�guration

interaction singles with second-order correction�) módszerrel különböz® szögben elforgatott

párokra is. Más módszerek teljesítményét is megvizsgálva megállapították, hogy annak el-

lenére, hogy a gerjesztési energiák értéke nagyon érzékeny a használt módszerre, a π − π*

állapotok felhasadása (ami a szimmetrikus elrendez®désben megegyezik az elektronikus csa-

tolással) hasonló mérték¶. A felhasadás és az oszcillátorer®sségek nagymértékben változnak a

bázisok forgatása közben, ami arra utal, hogy a DNS molekulában a szerkezetbeli �uktuációk
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nagy hatással lehetnek a delokalizáció mértékére.

Az ADC(2) módszerrel Plasser és munkatársai más típusú rendszerekben, különböz®

hosszúságú alternáló poli(AT):poli(AT) duplexekben vizsgálták meg a gerjesztett állapotok

delokalizációjának mértékét és a töltésátmeneti állapotok hozzájárulását a spektrumhoz [30].

A környezet hatását az MD szimulációval kiválogatott geometriáknál QM/MM módszerrel

vették �gyelembe. A 4.2. fejezetben bemutatott analízist használva megállapították, hogy

az A:T Watson-Crick bázispár spektrumát f®ként lokális gerjesztések alakítják ki. Az oligo-

merek spektrumában is f®ként egy vagy két bázison lokalizált állapotok adnak jelet, de az

abszorpciós maximum környékén megn® a nagyobb mértékben delokalizált állapotok aránya.

A CT állapotok magasabb energiánál helyezkednek el és nem járulnak hozzá jelent®sen a

spektrumhoz, de meg�gyelhet® a lokálisan gerjesztett és CT állapotok csatolódása, amelynek

következtében sok állapotnak kevert jellege lesz.

2.2. ábra. Az adenin monomer és dimer szi-

mulált abszorpciós spektruma QM/MM mód-

szerrel számolt gerjesztési energiákat és oszcil-

látorer®sségeket felhasználva [31].

Ugyanezzel a módszerrel vizsgált meg

Spata és Matsika [31] egy poli-A:poli-T rend-

szert, két bázist foglalva a QM régióba.

A CT állapotok jelent®ségére hasonló ered-

ményt kaptak, mint Plasserék [30]. Az oli-

gomer spektrumokban alacsony energiáknál

fellép® vállat és az abszorpciós maximum el-

tolódását a magasabb energiák felé is repro-

dukálni tudták dimerre végzett számolásaik-

kal [31] (2.2. ábra). A kísérlettel való pon-

tosabb egyezéshez azonban több bázis ger-

jesztett állapotának �gyelembevételére lenne

szükség.

A közelmúltban Voityuk is végzett

QM/MM számolásokat poli-A:poli-T rend-

szerre [29], ahol a QM régióban négy, illetve

hat A:T párt szemiempirikus NDDO-G módszerrel (�neglect of diatomic di�erential overlap�

módszer egyik kiterjesztése) vizsgált. Az ideális B-DNS szerkezetben a gerjesztett állapotok

egy szálon belül delokalizálódnak, körülbelül a lánc hosszának háromnegyed részén. Ezt a

delokalizációt azonban jelent®sen lecsökkentik a szerkezetbeli �uktuációk, MD szimulációval

el®állított szerkezetek alapján átlagosan már csak közel 3 bázison delokalizáltak az állapotok.

A lokalizálódást f®ként a bázisok szerkezetének változása okozza, a �stacked� környezetben

történ® változások kisebb hatással bírnak.
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Habár sok számolás született a DNS gerjesztett állapotaira, a hiperkróm e�ektus meg-

magyarázása igen nehéz feladatnak bizonyult. Ennek az lehet az oka, hogy valószín¶leg a

molekulák közötti kölcsönhatás, a delokalizáció térbeli kiterjedése és a jelintenzitás változása

között kell összefüggést találni. Ehhez pedig olyan módszerre lenne szükség, amely pontosan

leírja a gerjesztett állapotokat, hosszabb oligomerekre is alkalmazható, megfelel®en modelle-

zi a környezet hatását és számításba veszi a lánc konformációjának változatosságát. Ezért

a gyakorlatban általában alacsonyabb szint¶ ab initio módszerekkel, kis alrendszerekre (di-

merek, trimerek) történnek a számolások. Az exciton elmélettel már nagyobb rendszerek is

kezelhet®ek, de ez a módszer �gyelmen kívül hagyja a környezet perturbáló hatását, képtelen

a töltésátmeneti állapotok leírására. Egy újabb lépés annak a �gyelembevétele, hogy az alap-

állapotú kromofór atomi töltései és a környezet által keltett elektromos tér hogyan perturbálja

a másik kromofór gerjesztett állapotait. D'Abramo és munkatársai erre egy QM/MM típusú

módszert, az ún. Perturbed Matrix Method (PMM) eljárást használták [32]. Ez hasonló

a Markovitsi és munkatársai által használt eljáráshoz [26, 27, 28, 35], de referencia elekt-

ronállapotként az izolált kromofór átmenetek helyett az egyes kromofórok már perturbált

gerjesztett állapotait használják. Az egyszálú DNS-ben három �stacked� bázist, a kett®s hé-

lixben pedig három Watson-Crick párt kezeltek kvantummechanikailag, mivel azt találták,

hogy a megfelel® leíráshoz legalább ennyi bázisra van szükség, de több bázis �gyelembevétele

már nem befolyásolja jelent®sen az abszorpciós maximum elhelyezkedését. Ezt az eljárást a

DNS szerkezetének statisztikus leírásával ötvözték, így képesek voltak egy magyarázattal el®-

állni a hiperkróm e�ektusra. A számolásokat különböz® hosszúságú egyszálú és kett®s hélix

poli-A:poli-T rendszerekre végezték. Eredményeik alapján az e�ektust a Watson-Crick párok

felszakadása után lehet®vé váló nagyobb fokú delokalizáció okozza. Fontos eredményük az is,

hogy habár a szálon belüli stacking kölcsönhatásoknak nagy hatása van az abszorbanciára, a

kett®s szálú és egyszálú DNS-ben átlagosan ugyanolyan marad az elrendez®dés, emiatt nincs

szerepe a spektrum megváltozásában. A szálon belüli és a két szál közötti kölcsönhatások is

az abszorbancia maximumának csökkenését eredményezik, ez a hatás er®sebb a poli-A szá-

lon, mint a poli-T szálon. A kett®s szálú DNS-ben nem keverednek egymással az adeninek

és timinek gerjesztett állapotai, emiatt arra a következtetésre jutottak, hogy a hiperkróm ef-

fektust a kétfajta szerkezet állapotainak eltér® mérték¶ szálon belüli delokalizációja okozza,

ugyanis az egyszálú DNS-ben nagyobb mérték¶ delokalizációt �gyeltek meg, mint a kett®s

szálúban.
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3. fejezet

Célkit¶zés

Mint azt az el®z® fejezetben láthattuk, a DNS molekula gerjesztett állapotainak vizsgálata

igen nehéz feladat, mert a szerkezeti �uktuációk és a környezet hatásának �gyelembevéte-

léhez sok geometriánál, nagy rendszerekre kellene számolásokat végezni, de kvantummecha-

nikailag csak kevés nukleotidbázis számolása oldható meg. A sok kromofór kölcsönhatása

miatt azonban a gerjesztett állapotok több bázison delokalizálizálódhatnak, a delokalizáció

kiterjedésének vizsgálatához pedig több nukleotidbázis �gyelembevételére van szükség. Az

oligomerekre végzett számolások megmutatták, hogy a különböz® kvantumkémiai módszerek

nem feltétlenül tudják megfelel®en leírni a gerjesztett állapotokat, ez például a töltésátmeneti

állapotok túlzott stabilitását eredményezheti.

A munkánk célja a DNS molekula gerjesztett állapotainak tanulmányozása volt magas

szint¶ kvantumkémiai módszerekkel, kis modellrendszereken. Arra voltunk kíváncsiak, hogy

néhány nukleotidbázis segítségével értelmezhet®ek-e a kísérleti tapasztalatok, például a DNS

hiperkróm és hipokróm e�ektusok. Számításainkhoz a B-DNS szerkezet¶ poli-A:poli-T kett®s

hélixet vettük alapul, mivel az ilyen rendszerekr®l nagyszámú kísérleti és elméleti munka is

rendelkezésünkre áll.

A gerjesztett állapotokra a legpontosabb eredményeket a Coupled-Cluster módszerek

nyújtják. Ezek azonban igen nagy számítási igény¶ek, így csak viszonylag kicsi, néhány

nukleotidbázisból álló rendszerekre alkalmazhatóak. A CCSD módszerrel korábban már tör-

téntek számolások nukleotidbázis dimerekre [2, 39], de a számunkra jelen tanulmányban ér-

dekes B-DNS elrendez®dés¶ AA és TT �stacked� párokra, illetve az A:T Watson-Crick párra

korábban még nem számoltak. A CCSD módszert közelít® CC2 módszerrel többen is végez-

tek már számításokat ezekre a dimerekre [25, 1, 15], de az oszcillátorer®sségek nem ismertek

minden esetben. Számolásainkkal egyrészt ezeket a hiányokat szeretnénk pótolni, másrészt

a dimernél nagyobb rendszereket is meg szeretnénk vizsgálni, mivel azokra eddig még nem

történtek Coupled-Cluster számítások. A CCSD módszerrel a dimernél nagyobb rendszerek
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számolása sajnos nem kivitelezhet®, de a CC2 módszer alkalmas lehet a vizsgálatukra.

A mért spektrumok értelmezéséhez spektrumokat szeretnénk szimulálni, hogy ezek össze-

hasonlításával lehet®vé váljon az e�ektusok megmagyarázása. Ehhez gerjesztési energiákra

és oszcillátorer®sségekre van szükség, lehet®leg minél több fajta oligomernél és több fajta

B-DNS szerkezetnél, hogy ne csak az adott elrendez®désre jellemz® tulajdonságokat, hanem

az általános jellemz®ket és tendenciákat is meg tudjuk határozni.

Mivel a gerjesztett állapotok jellemz®i, például a delokalizáció mértéke vagy a töltésát-

meneti jelleg kapcsolatban lehet a DNS molekula sugárzásmentes dezaktivációjával, ezért

nagy érdekl®désre tart számot. A CC módszerek lehet®vé teszik a Frenkel-típusú és a töltés-

átmeneti állapotok kiegyensúlyozott kezelését, így megbízható eredménnyel szolgálnak ezek

relatív elhelyezkedésér®l. Munkánk céljául t¶ztük ki ezért a gerjesztett állapotok elemzését is,

melynek segítségével követni szeretnénk többek között az állapotok delokalizációjának és töl-

tésátmeneti jellegének változását a rendszer méretének függvényében. Ehhez egy viszonylag

új, az átmeneti s¶r¶ségmátrix analízisén alapuló eljárást fogunk követni.
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4. fejezet

Elméleti háttér

4.1. Coupled-Cluster módszerek

4.1.1. Alapállapot számítása

A Coupled-Cluster (CC) módszerek (ld. Ref. [40]) a 4.1. képlet szerint egy exponenciális

gerjesztési operátor (eT̂ ) segítségével állítják el® a hullámfüggvényt (ΨCC) a referencia hul-

lámfüggvényb®l (φ0), ami általában a Hartree-Fock (HF) hullámfüggvény.

ΨCC = eT̂φ0 (4.1)

A T̂ gerjesztési operátort olyan T̂i operátorok összegeként írjuk fel, amelyek a HF deter-

minánsból az összes lehetséges i-szeresen gerjesztett determinánst el®állítják (T̂2 esetén ld.

4.2. egyenlet, ahol az i, j indexek a betöltött pályákon, az a, b indexek a virtuális pályákon

futnak végig, φabij egy kétszeresen gerjesztett determináns, a tabij koe�ciensek pedig az ún.

amplitúdók).

T̂2φ0 =
occ.∑
i<j

virt.∑
a<b

tabij φ
ab
ij (4.2)

Ha a T̂ operátor felírásában a T̂n tagig (ahol n az elektronok száma) az összes gerjesztési

operátor szerepel, akkor a CC hullámfüggvény megegyezik az egzakt hullámfüggvénnyel. At-

tól függ®en, hogy milyen közelítéseket vezetünk be a gerjesztési operátor felírásakor, kapjuk

meg a különböz® közelít® CC módszereket. Ha a T̂i operátorokat i= 1, 2, 3, ... tagig vesszük

�gyelembe, a CCS, CCSD, CCSDT, ... módszereket kapjuk. Ezek közül a CCSD módszer az

els®, amelyik javulást hoz a HF módszerhez képest, és az utolsó, amelynek számítási igénye

lehet®vé teszi az alkalmazását közepes méret¶ rendszerekre. Olyan módszerek is léteznek,
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amelyek csak az alacsonyabb rend¶ T̂i gerjesztési operátorokat tartalmazzák változatlan for-

mában és a legnagyobb rend¶ tagot perturbációszámítás segítségével közelítik. Ezt iteratív

és nem-iteratív módon is meg lehet tenni, az iteratív módszerek közé tartoznak a CC2 és CC3

módszerek, amelyek a CCSD, illetve CCSDT módszerek közelítései, a nem-iteratív módszerek

közé pedig pl. a CCSD(T) módszer tartozik, ami a CCSDT módszer közelítése.

A CC alapállapot energiakifejezésében (4.3) a Hamilton-operátornak (Ĥ) a HF és CC

hullámfüggvényekkel vett mátrixeleme szerepel. Az exponenciális operátornak köszönhet®-

en automatikusan teljesül a méretkonzisztencia, tehát egy nem kölcsönható A+B rendeszer

energiája megegyezik az A és B részrendszerek energiájának összegével.

ECC =
〈
φ0

∣∣∣Ĥ∣∣∣ΨCC

〉
(4.3)

Az energia kiszámításához az egyszeres és kétszeres gerjesztések amplitúdóira van szükség.

Az amplitúdókat egy nemlineáris egyenletrendszer kapcsolja össze (4.4), amelynek megoldása

iteratív módon történik.

〈
φai
∣∣e−THeT ∣∣φ0

〉
= 0

〈
φabij
∣∣e−THeT ∣∣φ0

〉
= 0 (4.4)

...

A CC módszer a vizsgált rendszernek egy magasabb szint¶ leírását teszi lehet®vé, mint

a többi �single-reference� (egy determinánson alapuló) módszer, emiatt széleskör¶en alkal-

mazzák a kvantumkémiában olyan rendszerekre, amelyek kvalitatívan leírhatóak egy deter-

minánssal. A legmagasabb szint¶ CC módszer, amely még alkalmazható közepes méret¶

rendszerekre a CCSD(T) módszer, ezt viszonyítási alapként szokták használni más módsze-

rek teljesítményének vizsgálatakor.

4.1.2. Gerjesztett állapotok számítása

A hagyományos CC módszer csak az alapállapotra használható, a gerjesztett állapotokra ezért

új módszereket kellett kifejleszteni. Ezek közül az �Equation-of-Motion Coupled-Cluster�

(EOM-CC) [41, 42] és a �Linear Response Coupled-Cluster� (LR-CC) [43, 44] módszerek a

legelterjedtebbek. A különböz® formalizmus ellenére a két módszer azonos gerjesztési energiát

ad, az átmeneti dipólusmomentumok (és így az oszcillátorer®sségek is) viszont eltér®ek. Az

EOM-CC módszer keretében a gerjesztett állapot hullámfüggvényét (Ψx) az alapállapot CC
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hullámfüggvényéb®l (Ψg) egy gerjesztési operátor (R̂x= R̂1+R̂2+...+R̂n) segítségével állítjuk

el® (4.5).

Ψx = R̂xΨg (4.5)

A Schrödinger egyenletbe behelyettesítve a hullámfüggvényre felírt kifejezést a nem-

hermitikus H = e−T̂ ĤeT̂ operátor sajátértékproblémájára vezethetjük vissza a feladatot.

Az operátor nem-hermitikus tulajdonsága miatt különböznek a jobb és baloldali sajátvekto-

rok. A gerjesztett állapotok energiáját a
〈
φ0L̂

x
∣∣H∣∣ R̂xφ0

〉
várható érték kifejezéssel írhatjuk

fel, ahol L̂x a bal oldali HF hullámfüggvényre ható gerjesztési operátor. A levágott CC

módszereknél az R̂x operátort ugyanaddig a tagig vesszük �gyelembe, mint az alapállapot

hullámfüggvényében a T̂ operátort, tehát CCSD módszer esetén R̂2-ig. A CC egyenletek

tagjai és a H mátrix közötti kapcsolat elemzésével az iteratív közelít® CC módszerekre is de-

�niálhatunk egy �H� mátrixot, így ezekre a módszerekre is kiterjeszthetjük a formalizmust.

Az LR-CC módszer az id®függ® válaszelméleten (Response Theory) alapul, amely a mo-

lekuláris rendszer küls® potenciálokra (pl. elektromágneses térre) adott válaszát írja le. Azt

feltételezzük, hogy a küls® potenciálok gyengék a bels® potenciálokhoz képest, így az izolált

molekulákra ható perturbációként kezelhetjük azokat. A perturbálatlan állapot általában az

izolált molekula alapállapota, melyet valamilyen elektronszerkezet számítási módszerrel (itt

a CC módszerrel) korábban kiszámoltunk. A gerjesztési energiákat és az átmeneti momen-

tumokat úgy kapjuk meg, hogy megkeressük a válaszfüggvény pólusait (a küls® tér olyan

frekvenciáit, ahol a válasz divergál). Ezekben a pontokban a lineáris válasz dominál a maga-

sabb rend¶ tagok felett, tehát a gerjesztési energiákra és az átmeneti momentumokra egzakt

a lineáris válaszelmélet. A számolt mennyiségek hibáját csak a kiindulási hullámfüggvény

pontatlansága okozza.

Az LR-CC módszerben tehát kiinduláskor nem feltételezünk semmilyen alakú gerjesztett

állapotú hullámfüggvényt, hanem a CC egyenleteket vesszük alapul. Az amplitúdók deri-

váltjaira vonatkozó egyenletekben megjelenik az EOM-CC módszernél látott H mátrix, amit

a lineáris válaszelméletben Jacobi-mátrixnak hívnak. Emiatt a két módszer ugyanazokat a

gerjesztési energiákat szolgáltatja. Ezeket a módszereket tekintik manapság a legpontosabb

módszereknek kis és közepes molekulák gerjesztett állapotainak tanulmányozására, de fon-

tos szem el®tt tartani, hogy csak �single-reference� alapállapotokra, az egyensúlyi szerkezet

közelében és egyszeresen gerjesztett állapotok esetén használhatóak.

Az egyes átmenetek oszcillátorer®sségét (f) az alapállapotról az adott (x-edik) gerjesztett

állapotra történ® gerjesztések átmeneti dipólusmomentumaiból (µx0) számolhatjuk.
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f =
2me∆Ex0

3~2e2
· |µx0|2 (4.6)

aholme és e az elektron tömege és töltése, ~ a Planck-állandó, ∆Ex0 pedig az adott gerjesztett

állapothoz tartozó gerjesztési energia. A nem-hermitikus probléma miatt különböz® kifeje-

zéseket kapunk a jobb és baloldali átmeneti momentumokra, ezeknek a szorzatát használjuk

az oszcillátorer®sség kiszámolásakor.

4.2. Gerjesztett állapotok analízise

Ha több kromofór lép kölcsönhatásba, akkor nemcsak az egyes kromofórokon létrejöv® átmene-

teket, hanem a kromofórok közti töltésátmenettel járó (�charge transfer�) állapotokat is �-

gyelembe kell vennünk. Ha a kromofórok elegend®en közel kerülnek egymáshoz, ezek az

átmenetek keveredhetnek is. A gerjesztett állapotok jellemzésére megvizsgálhatjuk a mo-

lekulapályákat vizuálisan, azonban több kromofór esetén a gerjesztésben részt vev® pályák

nagy száma miatt nem célszer¶ ezt az eljárást követni. Ilyenkor megtehetjük azt, hogy a

s¶r¶ségkülönbség mátrix vagy az átmeneti s¶r¶ségmátrix diagonalizálásával természetes pá-

lyákat (NO) állítunk el® (ld. 4.3. fejezet). Azonban néha ez sem jelent nagy könnyebbséget,

mivel az átmenetek leírásához sokszor nem elég egy természetes pályapár (ld. 4.3. fejezet).

Amint több pályapár is nagy szerepet kap, egyre nehezebb lesz megállapítani, hogy a ger-

jesztés mennyire delokalizálódik, mely kromofórok vesznek részt a gerjesztésben. Ezenkívül

olyan mennyiségeket is szeretnénk használni, amelyek segítségével össze tudunk hasonlítani

két rendszert, vagy követni tudjuk a geometria torzulása közben történ® változásokat. Szám-

szer¶síteni szeretnénk például azt, hogy mekkora a töltésátmenet, hány kromofór vesz részt

az átmenetben, a molekula mely részén történik a változás.

A közelmúltban Plasser és munkatársai kidolgoztak egy módszert [45, 46], amely segítsé-

gével az átmeneti s¶r¶ségmátrixot analizálva kvantitatív információt nyerhetünk az elektron-

átmenetekr®l. A módszer segítségével több kromofórból (fragmensb®l) álló rendszerek esetén

a természetes pályák ábrázolása nélkül is jellemezni tudjuk a gerjesztett állapotokat. Az

alábbiakban ezt a módszert mutatom be részletesen, f®ként a [45] és [46] referenciák alapján.

Ehhez el®ször is vizsgáljuk meg, milyen fajta elektronátmenetek történhetnek egy több-

kromofóros rendszerben (4.1. ábra). Ún. Frenkel-excitonról beszélünk, ha az átmenetben

résztvev® kiindulási (lyuk) pályák és végs® (elektron) pályák is ugyanazokon a fragmenseken

helyezkednek el. Ezen belül lokálisan gerjesztett állapotról van szó, ha csak egy fragmen-

sen történik az átmenet, és exciton rezonanciaállapotokról (�excitonic resonance states�), ha

több fragmens is részt vesz a gerjesztésben. Ha az átmenet során az elektron egy másik

fragmensre kerül, akkor töltéselválással létrejöv® (�charge-separated�) állapotról beszélünk.
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Ezt is feloszthatjuk két típusra: töltésátmeneti (�charge transfer�) állapotról beszélünk, ha

nettó töltéselmozdulás �gyelhet® meg, és töltés rezonanciaállapotokról (�charge resonance�)

beszélünk, ha két töltésátmeneti állapot kerül rezonanciába olyan állapotot képezve, amely-

ben nincsen nettó töltéselmozdulás. A lokálisan gerjesztett állapotot és a töltésátmeneti

állapotot lokalizált állapotoknak hívhatjuk, az exciton rezonanciaállapotot és a töltés rezo-

nanciaállapotot pedig delokalizáltnak. A gyakorlatban ezeknek az állapotoknak a keverékei

is el®fordulhatnak.

+ - + -

Frenkel-típusú állapotok Töltéselválással létrejövő állapotok
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Lokálisan gerjesztett állapotok

Exciton rezonanciaállapotok

Töltésátmeneti állapotok

Töltés rezonanciaállapotok

1. fragmens 2. fragmens

Figure 4.1. Gerjesztett állapot típusok szemléltetése kétkromofóros rendszeren (Ref. [45]
alapján)

Az alapállapot (0) és egy adott gerjesztett állapot (I ) közötti egyelektron átmeneti s¶-

r¶ségmátrix egy elemét a 4.7. képlet szerint írhatjuk fel.

D0I
rs = 〈0 |Ers| I〉 (4.7)

ahol Ers az s pályáról az r pályára történ® gerjesztést jelöli. Hogyha atomi pályákat hasz-

nálunk, akkor a mátrix sorait/oszlopait könnyedén hozzá tudjuk rendelni a vizsgálni kívánt

fragmensekhez, így az elektron kezdeti/végs® helyér®l információt tudunk szerezni. NO vagy

MO pályák esetén ezt a hozzárendelést nem feltétlenül tudjuk megtenni.

Ha a vizsgálni kívánt fragmensekre összegezzük az AO bázison felírt mátrix elemeinek

négyzetét, akkor egy f × f dimenziójú mátrixot kapunk (f a fragmensek száma), amelynek

elemei az adott fragmenseken történ® elektrons¶r¶ség-változásról adnak információt. Az

atompályák nem-ortogonalitása miatt a 4.8 egyenlet szerint tudjuk általánosítani az el®bb

elmondottakat.

ΩAB =
1

2

∑
µ∈A

∑
ν∈B

[(
D0IS

)
µν

(
SD0I

)
µν

+D0I
µν(SD0IS)µν

]
(4.8)
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ahol S az átfedési mátrix, a és b indexek az atompályákat, A és B indexek pedig a frag-

menseket jelölik. Az ΩAB mátrixelem adja meg a valószín¶ségét annak, hogy a lyuk az

A fragmensen helyezkedik el, míg az elektron a B fragmensen található. Így az Ω mátrix

diagonális elemei a Frenkel-típusú gerjesztésekhez köthet®ek, o�-diagonális elemei pedig a

töltéselválással létrejöv®khöz. Az Ω mátrix elemeinek nagyságát ábrázolva ún. elektron-lyuk

korrelációs ábrákat is készíthetünk (pl. 6.2. ábra).

Az Ω mátrix elemeit összegezve kapjuk az Ω mennyiséget (4.9), melyet a kés®bbiekben

normáló faktorként fogunk használni.

Ω =
F∑
A,B

ΩAB (4.9)

Egy normalizált CIS hullámfüggvény esetén Ω értéke pontosan 1 lesz (ld. [47]), más

hullámfüggvény esetén közel lesz 1-hez, ha a gerjesztést egy egyelektronos átmenet dominálja.

Az alábbiakban néhány olyan mennyiséget de�niálunk, amelyek lehet®vé teszik a gerjesz-

tett állapotok jellemzését, ezek különösen hasznosnak bizonyulnak a sok kromofórt tartal-

mazó rendszerek leírásakor. A továbbiakban elhagyjuk az I indexet, de az újonnan de�niált

mennyiségek is egy adott gerjesztett állapotra vonatkoznak. Fontos megemlíteni, hogy az

alábbi képletek akkor használhatóak, ha Ω értéke közel van 1-hez, máskülönben szükség

lehet a kételektron átmeneti s¶r¶ségmátrixot is tartalmazó általánosabb képletekre (ld. [48]).

A töltésátmeneti karaktert (CT ) az Ω mátrix o�-diagonális elemeinek összegeként kapjuk

(4.10). Ez azoknak a kon�gurációknak a súlyával van kapcsolatban, amelyek esetén a kiindu-

lási és végs® pályák különböz® fragmenseken helyezkednek el, így tiszta Frenkel-állapotokra

0-át ad, tiszta töltéselválási állapotokra pedig 1-gyet.

CT =
1

Ω

F∑
A,B 6=A

ΩAB (4.10)

A gerjesztésben résztvev® fragmensek számát a részvételi arány (�participation ratio�,

PR) mennyiséggel fejezhetjük ki. Egy általános, nem-szimmetrikus Ω mátrix esetén PRI

(I=�initial�, 4.11), illetve PRF (F=��nal�, 4.12) adja meg, hogy a lyuk, illetve a elektron

mennyire delokalizálódott a fragmenseken. Az átlagos részvételi arányt (PR) a kezdeti és

végs® mennyiségek átlagaként kapjuk (4.13).

PRI =
Ω2∑

A (
∑

B ΩAB)2
(4.11)

PRF =
Ω2∑

B (
∑

A ΩAB)2
(4.12)
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PR =
PRI + PRF

2
(4.13)

Lokalizált állapotok esetén PR=1, delokalizált állapotok esetén pedig PR>1.

Az exciton bels® szerkezetér®l a koherenciahossz (�coherence length�, COH) nyújt infor-

mációt (4.14).

COH =
1

PR

Ω2∑
A

∑
B Ω2

AB

(4.14)

A koherenciahossz az átlagos elektron-lyuk szétválással áll kapcsolatban, tiszta Frenkel-

állapot (az Ω mátrix diagonális) vagy tiszta töltéselválási állapot esetén COH=1, és akkor

maximális az értéke, ha az átmenetben egyenl® arányban vesznek részt lokális és töltésátme-

neti kon�gurációk.

Ha a fragmensek lineárisan helyezkednek el, akkor a lyuk, illetve a részecske helyzetét a

pozíció (�position�, POS) mennyiséggel tudjuk meghatározni (4.15, 4.16, 4.17).

POSI =

∑
AA

∑
B ΩAB

Ω
(4.15)

POSF =

∑
B B

∑
A ΩAB

Ω
(4.16)

POS =
POSI + POSF

2
(4.17)

A fragmensek sorszámával való szorzás szerepel a képletben, így a POS értékek a kezdeti,

a végs® és az átlagos helyzetnek megfelel® sorszámok átlagát adják meg.

A nettó töltéselmozdulást (�net charge transfer�, CTnt) a végs® és kezdeti pozíció különb-

ségeként számolhatjuk (4.18).

CTnt = POSF − POSI (4.18)

A CTnt mennyiség tehát azt adja meg, hogy milyen irányban és hány fragmenssel mozdult

el az elektron a gerjesztés során.

4.3. Természetes átmeneti pályák

Az átmeneti s¶r¶ségmátrix (D0I) diagonalizálása általában nem lehetséges, mivel a mátrix

nem szimmetrikus. Elvégezhetjük azonban a mátrix szinguláris értékek szerinti felbontását

az U és V unitér mátrixokkal (4.19), így kapjuk a természetes átmeneti pályákat (�natural

transition orbitals�, NTO) [49, 50, 51].
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D0I = Udiag(
√
λ1,
√
λ2, . . .)V

T (4.19)

Az egyenletben U a kiindulási (lyuk), V a végs® (elektron) NTO pályákat határozza meg, λi
pedig a megfelel® átmenet súlyát jelöli. Általában csak néhány kon�gurációra van szükség

az átmenet leírásához, így az NTO-k egy sokkal tömörebb leírást tesznek lehet®vé, mint a

molekulapályák.

Ennek a felbontásnak egy érdekes tulajdonsága, hogy CIS módszerrel két kölcsönható

kromofór esetén mindig legalább két fontos szinguláris értéket, tehát két pályapárt kapunk

[52, 53].

A gerjesztés leírásához szükséges NTO párok számát a PRNTO (�NTO participation ratio�,

[46]) mennyiséggel adhatjuk meg (4.20).

PRNTO =
Ω∑
i λ

2
i

(4.20)

A PRNTO mennyiség tehát az elektronikus rezonanciákról nyújt információt anélkül, hogy

de�niálnunk kellene a fragmenseket.
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5. fejezet

Számítások kivitelezése

A gerjesztett állapotokat a CC2-LR [54] és az EOM-CCSD [42] módszerekkel vizsgáltuk. A

számolásokat cc-pVDZ bázissal [55] végeztük, a törzselektronokat nem korreláltattuk. A CC2

számításoknál az RI közelítéshez [56, 57] a cc-pVDZ bázisnak megfelel® segédbáziskészletet

[58] használtuk.

A CC2-LR számításokhoz a TURBOMOLE programcsomagot [59], az EOM-CCSD számí-

tásokhoz pedig a CFOUR programcsomagot [60] használtuk. A gerjesztett állapotok analízise

a TheoDORE programmal [61] történt. A B-DNS szerkezetek módosításához és ábrázolásá-

hoz a Molden [62] és a VMD [63] programot használtuk.

Mint a 4.1.2. fejezetben láttuk, az egyes átmenetek oszcillátorer®sségét kvantumkémiai-

lag az átmeneti dipólusmomentumból és a gerjesztési energiából számolhatjuk (4.6. egyenlet).

Kísérletileg egy adott átmenet oszcillátorer®ssége a moláris abszorpciós koe�ciens adott ab-

szorpciós csúcsra vett integráljával arányos, dimenziómentes szám.

A kvantumkémiailag számolt oszcillátorer®sségek segítségével tehát modellezhetjük a spekt-

rumokat. Ennek az egyik legegyszer¶bb módja olyan Gauss-görbék illesztése, amelyek ma-

ximuma az átmenet energiájánál van, alapja a 0 intenzitású vonal, területe pedig a számolt

oszcillátorer®sség. A Gauss-görbék összegeként el®álló spektrumban a csúcsok magassága

nem lesz összehasonlítható a kísérleti abszorbancia értékekkel, de a spektrum alakja és a

területek aránya összevethet®.

A poli-A:poliT DNS spektrumainak szimulációjához a korábbi munkákban [22, 14, 31]

általában minden átmenetre ugyanakkora, 0,3-0,4 eV körüli félértékszélesség¶ Gauss-görbét

illesztettek, ezek jól modellezik a kísérletileg tapasztalt kiszélesedést. De van olyan tanulmány

is [27], amelyikben a különböz® átmenetekre különböz® (0,27-0,52 eV) félértékszélesség¶ gör-

béket illesztettek, ezeket az értékeket a kísérleti spektrum felbontása alapján határozták meg

[26]. Mi minden átmenetre 0,3 eV félértékszélesség¶ Gauss-görbét illesztettünk.

25



6. fejezet

Eredmények

A DNS molekula modellezéséhez két szerkezetet vettünk alapul. Mindkett® egy öt bázispár

hosszúságú poli-A:poli-T B-DNS szerkezet ír le, az els® egy röntgenkrisztallográ�ás szerkezet

(1PLY [64]), a másik pedig egy DFT módszerrel, explicit vízmolekulák jelenlétében optimált

szerkezet (WW1 [5]). A molekulák szerkezete és a bázisok számozása a 6.1. ábrán látható. A

számolásokhoz szükséges rendszereket a cukor-foszfát láncok eltávolításával, majd a szabad

végek hidrogénatomokkal való lezárásával állítottuk el®.

6.1. ábra. A számolásokhoz használt poli-A:poli-T B-DNS szerkezetek és a nukleotidbázisok
számozása.

A CC2 módszerrel mindkét szerkezetre, maximálisan négy nukleotidbázisra számoltunk.

Az 1PLY szerkezetre CCSD számolásokat is végeztünk egy-egy A és T monomerre, az AA és

TT �stacked� dimerekre és az A:T Watson-Crick párra.
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6.1. Poli-A

6.1.1. 1PLY geometria

Az adenin lánc vizsgálatához a negyedik adenint®l indulva, felfelé építkezve állítottuk el® a

megfelel® oligomereket (ld. 6.2. ábra). Mivel az adenin monomerek szerkezete nem teljesen

azonos, a CC2 módszerrel számolásokat végeztünk minden monomerre. Az egyes monomerek

között az els® három átmenet energiájában maximum 0,001 eV eltérés �gyelhet® meg, oszcil-

látorer®sségük 0,001 egységen belül megegyezik. Az els® gerjesztett állapotuk n−π* jelleg¶,
a második egy kis oszcillátorer®sség¶ π−π* állapot (a továbbiakban 1π−π*), ezt követi egy
nagy oszcillátorer®sség¶ π−π* állapot (a továbbiakban 2π−π*). A további gerjesztett álla-

potokat nem szükséges �gyelembe vennünk, mivel vagy túl kicsi oszcillátorer®sség¶ek vagy túl

magas energiájúak ahhoz, hogy a szimulálni kívánt spektrumtartományban megjelenjenek.

A monomerek CC2 módszerrel számolt gerjesztési energiái (5,40, 5,57 és 5,74 eV) hasonló

a más módszerekkel kísérleti szerkezeteknél számolt energiákhoz [1, 25], de jóval magasabb,

mint az optimált szerkezet¶ adenin monomerek gerjesztési energiája (ld. [65]). Az egyre

hosszabb oligomerekben a fragmensek kölcsönhatása miatt a gerjesztések kombinálódhatnak,

ilyenkor delokalizáció valósulhat meg, a monomerek (gyakorlatilag azonos gerjesztési energiá-

jú) állapotai eltér® gerjesztési energiájú állapotokra hasadnak fel, az oszcillátorer®sség pedig

nem egyenl® arányban oszlik meg a felhasadt állapotok között.

A CCSD módszerrel is számoltunk a harmadik monomerre és a második, illetve harmadik

adeninb®l álló dimerre. A gerjesztett állapotok sorrendje már a monomernél is eltér a CC2

eredményeinkt®l, mivel CCSD módszerrel az 1π − π* állapot a legstabilabb, ezt az n − π*
állapot, majd a 2π − π* állapot követi. A CCSD módszerrel számolt gerjesztési energiák

itt is és a timint tartalmazó rendszereknél is magasabbak a CC2 módszerrel számoltaknál.

Tesztmolekulákon vizsgálva a módszerek teljesítményét, megállapítható, hogy a pontosabb

CC3 módszerhez képest a CCSD módszer szisztematikusan (körülbelül 0,2 eV-tal) túlbecslüli

a gerjesztési energiákat, míg a CC2 energiák közelebb vannak a CC3 eredményekhez, de a

módszer pontossága különböz® az n− π* és a π − π* jelleg¶ állapotokra [66].

A dimerben a CCSD módszer szerint az 1π − π* és n − π* állapotoknak is alacsonyabb

a gerjesztési energiája, a két 2π − π* állapot közül az egyik viszont kissé magasabb ger-

jesztési energiájú lesz, mint a monomerben (Függelék 1. táblázat). Mindegyik állapotban

meg�gyelhet® valamilyen mérték¶ delokalizáció, ezek pontos mértékét a CC2 módszernél az

átmeneti s¶r¶ségmátrix analízisével fogjuk meghatározni. A CCSD számítások szerint egye-

dül a 2π − π* átmeneteknek van számottev® oszcillátorer®ssége (ld. Függelék 1. táblázat).

A dimerben az egyik 2π − π* állapotnak jelent®sen lecsökken az oszcillátorer®ssége, keve-

sebb mint tizede lesz a másik állapoténak, amelynek oszcillátorer®ssége pedig megn®tt a
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monomeréhez képest.

A CC2 módszerrel hosszabb oligomereket tudunk vizsgálni, és az átmeneti s¶r¶ségmátrix

analízisével kvantitatív információt is tudunk szerezni a gerjesztett állapotok delokalizáció-

jának mértékér®l és a töltésátmeneti jellegér®l.

CC2 módszerrel a négy monomernek három-három, így összesen 12 állapotát vizsgáltuk.

Az állapotok jelölésében (ld. 6.2. ábra) az n bet¶ az n−π∗ állapotokra, az 1p és 2p jelölés pedig

az 1π − π* és 2π − π* állapotokra vonatkozik. Ezen felül az állapotokat 1-4-ig számozzuk,

attól függ®en, hogy az egymástól végtelen távolságra lév® monomerek esetén (�A� rendszer)

melyik monomeren történik a gerjesztés.

Vizsgáljuk meg el®ször a poli-A legalacsonyabban fekv®, n − π* jelleg¶ állapotait. Az

elektron-lyuk korrelációs ábrákon (6.2. ábra) jól látható, hogy mindegyik gerjesztés Frenkel-

típusú, mivel a mátrixoknak az o�-diagonális elemei elhanyagolható nagyságúak. A deloka-

lizációt is nyomon követhetjük a mátrixok segítségével, a dimerben például a harmadik és a

negyedik monomerhez tartozó diagonális mátrixelem is számottev® nagyságú, ez azt jelenti,

hogy az n-3 és n-4 gerjesztésekben mindkét fragmens részt vesz, de nem egyenl® súllyal. A

trimerben kitisztulnak az állapotok, az Ω mátrixoknak csak egy-egy eleme marad jelent®s

nagyságú. A tetramerben újra meg�gyelhet® lesz egy kismérték¶ delokalizáció, a két közbüls®

(második és harmadik) fragmens átmenetei kombinálódnak, az els® és negyedik fragmensen

lokalizált marad a gerjesztés.

A gerjesztési energiák és oszcillátorer®sségek alakulását a lánchossz függvényében a 6.3.

ábrán követhetjük nyomon. A dimer n−π* gerjesztési energiái jóval kisebbek a monomerénél,

de a felhasadásuk kicsi, mindössze 0,01 eV (Függelék 3. táblázat). A (f®ként) harmadik

monomeren történ® n-3 átmenet energiája az alacsonyabb a kett® közül. A trimer esetén

tovább csökken az els® gerjesztési energia, ez ismét a harmadik monomerhez tartozik, amely

a középs® fragmens a trimerben. A másik két n − π* állapot gerjesztési energiája nagyon

közel van egymáshoz és ugyanakkorák, mint a dimeréi. A tetramerben jelent®s mértékben

csökken a második fragmensen való n-2 gerjesztés energiája, valamint kismértékben tovább

csökken az n-3 állapoté is, ennek köszönhet®en mindössze 0,01 eV lesz a távolságuk. Itt is

meg�gyelhet®, hogy a széls® fragmensek gerjesztései (n-1 és n-4 ) jóval magasabb energiájúak,

mint a közbüls® fragmenseké. Ez a mintázat azt mutatja, hogy a �stacked� kölcsönhatások

szabják meg a gerjesztési energiákat. Három energiaszint alakul ki annak megfelel®en, hogy

az adott fragmensnek nulla, egy vagy kett® �stacked� szomszédja van.

Az állapotok oszcillátorer®ssége minden esetben 0,003 alatt marad, tehát a spektrumban

nem jelennek meg ezek az átmenetek.

Az Ω mátrix analízisével kvantitatív információt is nyerhetünk a gerjesztett állapotokról

(6.3. ábra). A fragmensek részvételi arányában nagy ugrások �gyelhet®ek meg, a dimer-
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nél számolt 1,85-1,87 PR értékek nagy fokú delokalizációt jeleznek, amelyben azonban nem

egyenl® mértékben vesznek részt a fragmensek. Ezt a POS értékek is alátámasztják; az

ideális 3,5 értékhez képest az els® állapot kissé a harmadik monomer irányába tolódik el, a

második pedig a negyedik irányába. A trimernél ezután újra lokalizálódnak a gerjesztések: a

PR értékek 1,07 alá süllyednek, a POS értékek pedig a fragmens sorszámával 0,05 értéken

belül egyeznek. A tetramer második és harmadik fragmense közti delokalizáció az n-2 és n-3

állapot megnövekedett PR és POS értékein követhet® nyomon, ez a delokalizáció azonban

kisebb fokú, mint amit a dimer esetén láttunk.

6.2. ábra. A poli-A rendszerek felépítése és a vizsgált gerjesztett állapotok elektron-lyuk kor-
relációs mátrixai CC2 módszerrel számolva. Az oligomereket a negyedik adenin monomert®l
kiindulva, felfelé építkezve állítottuk el®. Az �A� rendszer az ábrának megfelel®en négy,
egymástól végtelen távolságban lév® monomert tartalmaz, az �AA� rendszer egy dimert és
két monomert egymástól végtelen távolságban és így tovább. Az elektron-lyuk korrelációs
mátrixoknál és a kés®bb bemutatott poli-A diagramokon is ezekre a rendszerekre utalunk a
hasonló jelölésekkel. A mátrixelemek nagyságát a szín mélysége mutatja, a színskála az ábra
jobb alsó sarkában látható. Az egymástól végtelen távolságban lév® fragmensek közötti mát-
rixelemeket fehér színnel jelöltük, ezek értéke de�níció szerint nulla. Azok a mátrixelemek,
amelyeket számoltunk, de közel nulla az értékük, a színskáláról leolvasható halványbarna
színnel vannak jelölve.
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Habár a fragmensek számának növelésével enyhe növekedés �gyelhet® meg a COH és

CT értékekben is (Függelék 8. ábra), a COH érték minden esetben 1,09 alatt marad, ez

CT ≤0,078 értékekkel társulva tiszta Frenkel-típusú gerjesztést jelez. A PRNTO érték (Füg-

gelék 8. ábra) a dimernél jelent®sen megn®, tehát a gerjesztést már nem tudjuk egyetlen NTO

párral jellemezni, a trimernél viszont visszaáll egy körüli értékre, majd a tetramer n-2 és n-3

gerjesztéseinél újra megn®.

6.3. ábra. Az n − π* típusú állapotok gerjesztési energiája (dE), pozíciója (POS ), oszcil-
látorer®ssége (f ) és részvételi aránya (PR) az 1PLY szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2
módszerrel számolva.

Míg az n − π* állapotok jól elkülönülnek a π − π* állapotoktól az energiadiagramon

(ld. Függelék 4. ábra), a kétféle π − π* állapot diagramjai átfednek. Az oligomerek π − π*
állapotai ezért már nem minden esetben írhatóak fel a monomerek adott π−π* állapotainak
kombinációjaként; olyan gerjesztések is megjelennek, amelyekben keveredik a monomerek

els® és második π − π* állapota. A különböz® oligomerek állapotainak megfeleltetése ezért

néhány esetben valamilyen szinten önkényes. A besorolást igyekezük úgy elvégezni, hogy

az elektron-lyuk korrelációs mátrixoknak (6.2. ábra) ugyanaz az eleme legyen a domináns,

illetve ha ez a nagy fokú delokalizáció miatt nem egyértelm¶, akkor azt tartottuk szem el®tt,

hogy az energiában, oszcillátorer®sségben és az analízissel kapott mennyiségekben (6.4. és

6.5. ábra) lehet®leg egy irányba történjenek a változások az adott sorozatban.
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Már a monomerek 1π − π* állapotának leírásához is több NTO párra volt szükség

(PRNTO=1,65, Függelék 9. ábra), ez tovább n®tt a dimer esetén, a trimernél és tetramer-

nél pedig már olyan állapotok is kialakulnak, amelyeket még három pályapárral se tudunk

megfelel®en leírni (Függelék 9. ábra). A monomerek 2π−π* állapotát még egy NTO pár meg-

felel®en jellemezte, de a delokalizáció olyan mérték¶ lesz az oligomerekben, hogy a PRNTO

érték egészen 4,3-ig megn®het (Függelék 10. ábra). Az ilyen esetekben különösen hasznosnak

bizonyul az átmeneti s¶r¶ségmátrix analízise.

Az elekton-lyuk korrelációs ábrákból (6.2. ábra) láthatjuk, hogy a dimer esetén továbbra

is f®ként Frenkel-típusú gerjesztésekr®l van szó, ezt alátámasztják az alacsony CT és COH

értékek (Függelék 9. és 10. ábra). A trimer egyes állapotainál azonban megn® az Ω mát-

rix egyes o�-diagonális elemeinek nagysága (6.2. ábra), ennek következtében a CT 0,12-0,14

körüli értéket is felvesz, miközben a COH 1,2-1,3-ra n® meg, ez már a Frenkel-, és töltésel-

válási állapotok kis fokú keveredését jelzi. A tetramerben még nagyobb lesz a töltéselválási

állapotok súlya, a CT több esetben is 0,2 fölé emelkedik, a COH érték pedig megközelíti az

1,4-et.

6.4. ábra. Az 1π − π* típusú állapotok gerjesztési energiája (dE), pozíciója (POS), oszcil-
látorer®ssége (f) és részvételi aránya (PR) az 1PLY szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2
módszerrel számolva.
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A dimer els® két 1π − π* állapota (1p-3 és 1p-4 ) még nem teljes mértékben delokalizált,

erre utalnak az 1,4 körüli PR értékek és a fragmensek sorszámához közeli (3,18 és 3,84)

POS értékek (6.4. ábra). Az állapotok felhasadása ennek megfelel®en kismérték¶ (0,022

eV). A két 2π − π* állapot (2p-3 és 2p-4 ) gyakorlatilag egyenl® mértékben delokalizálódik a

két fragmensen (PR≈2, POS≈3,5, 6.5. ábra), a felhasadás itt már jóval nagyobb, 0,152 eV

lesz. A trimernél mindegyik állapotnak nagyobb fokú lesz a delokalizációja. Az 1p-3 és 1p-4

állapotoknál még így is 2 alatt marad a részvételi arány, az elekton-lyuk korrelációs ábrát

(6.2. ábra) egy elem dominálja, de a többi gerjesztésben már két vagy akár három elem is

nagy járulékot ad. Az átlagos pozíció is a harmadik (középs®) monomer felé tolódik el. A

tetramerben az 1p-4 és 2p-3 állapotokban nem változik jelent®sen a fragmensek részvételi

aránya, de az összes többi állapotban tovább n®, az 1π − π* állapotok és az egyik 2π − π∗
állapot esetén 2,4-2,7 közötti értékre, a másik két 2π − π∗ állapotoknál pedig közel 4-re.

6.5. ábra. A 2π − π* típusú állapotok gerjesztési energiája (dE), pozíciója (POS), oszcil-
látorer®ssége (f) és részvételi aránya (PR) az 1PLY szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2
módszerrel számolva.

A gerjesztési energiákban és az oszcillátorer®sségekben is érdekes változások következnek

be (6.4. és 6.5. ábra). Az 1p-3 és 2p-3 gerjesztések energiája jóval alacsonyabb lesz a dimer-

ben és a trimerben, mint a többi fragmens megfelel® állapota, emiatt a 2p-3 nagyon közel

kerül energiában az 1p-2 állapothoz (ld. függelék 4. ábra), az NTO pályákon meg is �gyel-

32



het® a kétféle π− π* állapot keveredése. A f®ként a negyedik fragmenshez köthet® 1p-4 és a

nagymértékben delokalizált 2p-4 állapotok energiája mindössze 0,01 eV-ot változik a dimer-

r®l a trimerre váltva, az utóbbi gerjesztési energiája alig kisebb a monomerénél. A trimerben

megjelennek a 1p-2 és 2p-2 állapotok is, ezek lesznek a második legkisebb gerjesztési energi-

ájúak. A tetramerben tovább csökken a 2π − π∗ állapotok energiája, emiatt az 5,46-5,56 eV

energiatartományban nagyon s¶r¶n helyezkednek el az állapotok, a kétféle π-π* állapot keve-

redése is sokszor meg�gyelhet®. Mivel a monomerek π − π* állapotai jelent®sen keverednek,

az átmenetek energiáját már nem csak a �stacked� párok kialakulása szabja meg, hanem a

gerjesztések csatolódása is, így energiadiagramjaikon nem láthatjuk ugyanazt a szerkezetet,

mint amit az n− π* állapotén láttunk.

Az 1π−π* állapotok oszcillátorer®ssége elhanyagolható nagyságú mindegyik oligomerben

(6.4. ábra). A monomerek nagy (0,28) oszcillátorer®sség¶ 2π − π* állapotai egy nagyobb és

egy kisebb (közel nulla) oszcillátorer®sség¶ állapottá kombinálódnak a dimerben (6.5. ábra),

mivel azonban ez a felhasadás nem szimmetrikus, a teljes oszcillátorer®sség lecsökken. A

harmadik adenint is hozzáadva a rendszerhez, a nagy oszcillátorer®sség¶ állapotnak kismér-

tékben tovább n® az er®ssége , az új állapotnak azonban jelent®sen csökken a monomeréhez

képest. A tetramernél már a nagy oszcillátorer®sség¶ átmenet intenzitása se növekedik to-

vább, a 2p-1 állapoté a monomeré alá csökken, a másik két állapoté pedig elhanyagolható

lesz. Az oligomerek szimulált spektrumait a 6.3. fejezetben mutatjuk be.

6.1.2. WW1 geometria

Az 1PLY és a WW1 adenin tetramer szerkezetek összehasonlítása a Függelék 1. ábráján

látható. A WW1 szerkezetben a �stacked� nukleotidbázisok valamivel közelebb helyezkednek

el egymáshoz, mint az 1PLY szerkezetben. A monomerek szerkezete sokkal változatosabb a

WW1 geometriánál, mint az 1PLY geometriánál, ezt mutatja a WW1 szerkezet¶ monomerek

gerjesztési energiái közti jelent®s különbség is (ld. 6.6., 6.7. és 6.8. ábra). A poli-A láncot

felépítve több hasonlóságot is felfedezhetünk a két szerkezet gerjesztett állapotai között, az

alábbiakban ezeket mutatjuk be.

Az n − π* állapotok a WW1 szerkezetnél is Frenkel-típusúak (kis CT és egyhez közeli

COH értékek, ld. Függelék 11. ábra). A monomerekhez képest a dimer gerjesztési energiái

lecsökkennek (6.6. ábra), itt is az n-3 állapot az alacsonyabb energiájú (hasonlóan az 1PLY

szerkezethez, 6.3. ábra). A két állapot energiakülönbsége nagyobb, mint az 1PLY geomet-

riánál (Függelék 3. táblázat). A trimerben tovább csökken az n-3 állapot energiája, amely

a középs® (harmadik) fragmensen történ® gerjesztésnek felel meg, a két széls® fragmensen

történ® gerjesztések ennél a szerkezetnél is nagyon hasonló energiájúak, és jóval magasabban

helyezkednek el, mint az n-3 állapot. A tetramernél a két középs® fragmens átmenete között
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nagy energiakülönbség van és a két széls® fragmens gerjesztési energiái is távolabb vannak

egymástól, mint az 1PLY szerkezetnél. Ezért részben az lehet felel®s, hogy a WW1 geo-

metriában a monomereknek nagyon eltér® a gerjesztési energiája, emiatt még akkor sem lesz

hasonló energiájú két átmenet, ha az oligomerben mindkét állapot stabilizálódása körülbelül

ugyanakkora mérték¶ (pl. n-1 és n-4 állapotok). Részben persze a monomerek közelsége

miatt létrejöv® nagyobb elektronikus csatolás is okozhatja ezt az eltérést.

A delokalizáció mértékében jelent®s különbségeket �gyelhetünk meg a két szerkezet kö-

zött. Míg az 1PLY szerkezetben a dimernél delokalizáció, majd a trimernél lokalizáció volt

meg�gyelhet®, a WW1 szerkezetben a dimernél csak egy nagyon kis mérték¶ (PR <1,15)

delokalizáció tapasztalható, a trimernél pedig kombinálódik a két széls® fragmens gerjesztése,

így két darab nagy PR érték¶ állapot jön létre, a középs® fragmensen pedig egy lokalizált

(PR =1,12) gerjesztés marad. A tetramernél aztán újra viszonylag lokalizáltak lesznek az

állapotok.

6.6. ábra. Az n − π* típusú állapotok gerjesztési energiája (dE), pozíciója (POS), oszcil-
látorer®ssége (f) és részvételi aránya (PR) a WW1 szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2
módszerrel számolva.

A π − π* állapotok szintén Frenkel-típusúak, de egyes esetekben (jellemz®en az 1π − π*
állapotoknál) a CT érték akár 0,16-ra, a COH érték pedig akár 1,29-re is megn®het (Függelék

12. és 13. ábra), ami a töltéselválási állapotokkal való keveredést jelzi. A monomerek 1π−π*

34



állapotainak leírásához itt is több NTO párra van szükség (PRNTO =1,55-1,61, az 1PLY

szerkezetnél ez 1,65 volt). Az 1π − π* állapotoknál nagyobb mérték¶ felhasadás �gyelhet®

meg (Függelék 3. táblázat) a monomerr®l dimerre térve, mint az n−π* állapotoknál, a 2π−π*
állapotnál pedig még ennél is jóval nagyobb a felhasadás, csakúgy, mint az 1PLY szerkezetnél.

Itt is a harmadik fragmenshez köthet® 1p-3, illetve 2p-3 állapot az alacsonyabb energiájú a

dimerben és a trimerben egyaránt. A trimerben a 1p-2, illetve 2p-2 állapotok alacsonyabb

energiájúak lesznek, mint az 1p-4, illetve 2p-4 állapotok, így a diagramok hasonló képet

mutatnak az 1PLY diagramokhoz (6.4. és 6.5. ábra). A delokalizáció mértéke nagyon hasonló

a két szerkezetben, a 2π − π* állapotokban valamivel nagyobb mérték¶, mint az 1π − π*

állapotokban. Az 1π − π* állapotok itt is viszonylag kis oszcillátorer®sség¶ek, a 2π − π*

állapotok oszcillátorer®sségeinél (6.8. ábra) pedig ugyanaz az elágazó szerkezet �gyelhet®

meg, mint az 1PLY szerkezetnél (6.5. ábra).

6.7. ábra. Az 1π − π* típusú állapotok gerjesztési energiája (dE), pozíciója (POS), oszcil-
látorer®ssége (f) és részvételi aránya (PR) a WW1 szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2
módszerrel számolva.
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6.8. ábra. A 2π − π* típusú állapotok gerjesztési energiája (dE), pozíciója (POS), oszcil-
látorer®ssége (f) és részvételi aránya (PR) a WW1 szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2
módszerrel számolva.

A különböz® típusú állapotok felhasadásában hasonló tendenciák �gyelhet®ek meg az

1PLY és WW1 szerkezeteknél is. A különböz® módszerekkel a kétféle szerkezetben számolt

felhasadásokat a Függelék 3. táblázata tartalmazza. A háromféle gerjesztett állapot közül

a 2π-π* állapotok felhasadása a legnagyobb minden esetben, bár ez a WW1 geometriánál

kisebb, mint az 1PLY geometriánál. Az n− π* és 1π-π* állapotoknál az 1PLY szerkezetben

kis felhasadás tapasztalható, a WW1 szerkezetben viszont jóval nagyobb a felhasadásuk.

Ennek okai a monomerek változatos szerkezete és a kompaktabb szerkezet miatt létrejöv®

nagyobb elektronikus csatolás is lehetnek.

Kozak és munkatársai a CIS(2) módszerrel számolták ki az elektronikus csatolásokat a

monomerek szimmetrikus elrendez®désénél [2]. Számolásaik szerint a csatolás sokkal kisebb

az 1π-π* állapotnál, mint a 2π-π* állapotnál, ami egyezik a mi tapasztalatainkkal. Ritze

és munkatársai a metil-adenin dimer gerjesztett állapotainak felhasadását számolták CC2

módszerrel, ideális röntgenkrisztallográ�ás A-DNS és B-DNS szerkezetnek megfelel® elrende-

z®désekben [1], de csak az n− π* és az 1π − π* állapotokra. Az általuk számolt felhasadás

az n − π* állapotoknál mindkét elrendez®désben 0,012 eV, ami közel van a mi 1PLY geo-

metriánál számolt CC2 és CCSD eredményeinkhez, az 1π-π* állapotra jóval nagyobb, 0,057
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eV felhasadást számoltak, ami viszont inkább a WW1 geometriánál kapott eredményünkhöz

hasonló. Lange és Herbert is számolt CC2 gerjesztési energiákat kanonikus B-DNS elrendez®-

dés¶ adenin dimerre [25]. Az n−π* állapotoknál ®k is 0,01 eV körüli felhasadást tapasztaltak,

a π-π* állapotoknál pedig 0,02 eV, illetve 0,13 eV felhasadást, ezek nagyon jól egyeznek az

1PLY szerkezetnél számolt eredményeinkkel.

6.2. Poli-T

6.2.1. 1PLY geometria

A poli-T rendszerek felépítése hasonlóan történt a poli-A rendszerek felépítéséhez, a negyedik

timin monomert®l indulva, felfelé építkezve. A CCSD módszerrel csak a harmadik monomerre

a második és harmadik timinb®l álló dimerre végeztünk számításokat.

A monomer els® gerjesztett állapota mindkét módszerrel egy n−π* állapot, ezt egy nagy
oszcillátorer®sség¶ π− π* állapot követi CC2 módszerrel 5,51 eV, CCSD módszerrel 5,71 eV

gerjesztési energiánál. A legközelebbi állapot, amelynek oszcillátorer®ssége nem hanyagol-

ható el, ennél körülbelül 1 eV-tal magasabban helyezkedik el, emiatt az adott spektrumok

modellezéséhez nem szükséges. A poli-T szál n − π* állapotai a CC2 módszer szerint jóval

alacsonyabb energiájúak, mint a π − π* állapotai (Függelék 6. ábra), ezért nem �gyelhet®

meg keveredés a kétféle állapot között.

A CCSD módszer szerint a dimer n − π* gerjesztési energiái (Függelék 2. táblázat) ala-

csonyabbak lesznek, mint a monomeré, felhasadásuk kicsi (0,037 eV). Az oszcillátorer®ssé-

gük elhanyagolható és mindkét állapot lokális gerjesztésnek tekinthet®. A π − π* állapotok

felhasadása jóval nagyobb (0,155 eV) és a felhasadt állapotok egyike magasabb gerjesztési

energiájú lesz, mint a monomernél (Függelék 2. táblázat). A magasabb energiájú állapot

oszcillátorer®ssége nagyobb lesz, mint a monomeré volt, az alacsonyabb energiájúé viszont

jelent®sen lecsökken, a teljes oszcillátorer®sség körülbelül 2:1 arányban oszlik meg a két ál-

lapot között. Ezek az állapotok is nagymértékben lokalizáltak. Kozak és munkatársai [2] is

kismérték¶ stabilizációt �gyeltek meg az n − π* állapotoknál a szimmetrikusan elhelyezett

bázisok közelítésekor CCSD módszerrel, a π−π* állapotoknál pedig az egyik állapot jelent®s
stabilizációját és a másik állapot kismérték¶ destabilizációját tapasztalták.

A CC2 módszerrel a különböz® monomerek gerjesztési energiái 0,01 eV-on belül meg-

egyeznek. Az n − π* állapotok mindegyik oligomernél gyakorlatilag tiszta lokálisan gerjesz-

tett állapotok (POS≈állandó, PR <1,08 , CT <0,05, COH <1,05, PRNTO <1,06, ld. 6.9.

és Függelék 14. ábra). Oszcillátorer®sségük végig gyakorlatilag nulla marad. Az energiák ha-

sonló változáson mennek keresztül (6.9. ábra), mint amit a poli-A sorozat n−π* állapotainál
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láttunk (6.3. ábra). Els® lépésben a két monomer n− π* állapota létrehoz két közel azonos

(4,845 és 4,847 eV) gerjesztési energiájú állapotot a dimerben, ehhez még egy monomert

adva a két széls® (2. és 4.) fragmens gerjesztési energiája ugyanakkora lesz, mint a dimeré

volt, a középs® (3.) fragmensé azonban 0,06 eV-tal alacsonyabb lesz. Egy további monomert

hozzáadva azt tapasztaljuk, hogy megint a két széls® fragmens (1. és 4.), illetve a két középs®

(2. és 3.) fragmens gerjesztési energiája marad ugyanazon a szinten. Tehát a hasonló energi-

ájú monomer átmenetek közti gyenge csatolás és a �stacked� szomszédok számának változása

ugyanazt a mintázatot hozza létre, mint a poli-A szál n− π* állapotai.

6.9. ábra. Az n − π* típusú állapotok gerjesztési energiája (dE), pozíciója (POS), oszcil-
látorer®ssége (f) és részvételi aránya (PR) az 1PLY szerkezet¶ poli-T rendszerekben, CC2
módszerrel számolva.

A π−π* állapotoknál egy érdekes jelenséget �gyelhetünk meg: a rendszer méretét növelve

megjelennek delokalizált állapotok, azonban mindig marad egy lokalizált állapot, amelynek

energiája gyakorlatilag a monomer π−π* gerjesztési energiájával (5,52 eV) egyezik meg (6.10.

ábra). Ez a lokalizált állapot mindig a fels® fragmensen helyezkedik el, amelynek sorszáma az

oligomer alulról felfelé történ® építése miatt mindig változik (4-t®l 1-ig), tehát ezt a jelenséget

nem okozhatja egy hibahely a szerkezetben. Ehhez az állapothoz minden esetben PR ≈1,10
, CT ≈0,06, COH ≈1,06 és PRNTO ≈1,11 értékek tartoznak (ld. 6.10. és Függelék 15. ábra),
oszcillátorer®ssége pedig 0,18-0,20 körüli (a monomeré 0,18) .
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A dimernél tehát két, nagymértékben lokalizált Frenkel-állapotunk van. Az oszcillátor-

er®sségük összege valamivel kisebb, mint két monomeré, és ez nem egyenl® arányban oszlik

meg a két állapot között (6.10. ábra). A negyedik fragmensen lokalizált állapot oszcillátor-

er®ssége körülbelül fele a másik állapoténak, gerjesztési energiája pedig jóval (0, 149 eV-tal)

alacsonyabb, ezek jól egyeznek a CCSD eredményekkel (Függelék 2. táblázat). A trimernél a

harmadik és negyedik fragmensen delokalizálódik két állapot, a harmadik állapot pedig a má-

sodik fragmens lokálisan gerjesztett állapota, a monomerének megfelel® oszcillátorer®sséggel.

A delokalizált gerjesztések jóval alacsonyabb energiájúak a lokalizáltnál, oszcillátorer®sségük

pedig még egyenl®tlenebbül oszlik meg; az egyiké gyakorlatilag nulla lesz, míg a másiké va-

lamivel nagyobb, mint a monomeré, tehát az összes oszcillátorer®sség megintcsak lecsökkent.

Mivel az els® két állapot gyakorlatilag egyenl® mértékben delokalizálódik a harmadik és ne-

gyedik fragmensen, ezért felcserélhetnénk a hozzárendelésüket a p-3 és p-4 állapotokhoz, de

az itt választott hozzárendeléssel az energiák és oszcillátorer®sségek egy irányban változnak

a lánchossz függvényében.

6.10. ábra. A π − π* típusú állapotok gerjesztési energiája (dE), pozíciója (POS), oszcil-
látorer®ssége (f) és részvételi aránya (PR) az 1PLY szerkezet¶ poli-T rendszerekben, CC2
módszerrel számolva.

A tetramerben már három monomer átmenete kombinálódik különböz® mértékben deloka-

lizált gerjesztésekké. A p-3 és p-4 gerjesztésben mindhárom fragmens részt vesz (PR ≈ 2, 8),
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de a középs® (3.) fragmens nagyobb súllyal, a p-2 gerjesztés pedig a második és negyedik

fragmens gerjesztett állapotainak kombinálódásával jön létre (PR =2,15). A POS így mind-

három esetben a harmadik fragmens közelében van (6.10. ábra). A p-2 gerjesztés leírásához

két NTO párra van szükség (PRNTO =1,98), a másik két állapotra PRNTO =2,35-2,39 (ld.

Függelék 15. ábra). A trimerhez képest a p-3 és p-4 állapotok kissé távolabb kerültek egy-

mástól energetikailag és a p-2 állapot közéjük került. A p-3 állapot oszcillátorer®ssége tovább

n®tt, a p-4 állapoté nulla lett, a p-2 állapoté pedig jelent®sen lecsökkent, így a teljes oszcil-

látorer®sség is tovább csökkent. A gerjesztési energiák és oszcillátorer®sségek változásának

hatását az abszorpciós spektrumokra a 6.3. fejezetben tárgyaljuk.

6.2.2. WW1 geometria

A WW1 és az 1PLY szerkezeteket a Függelék 2. ábrája hasonlítja össze. Az 1PLY szerkezet-

hez hasonlóan itt is jól elkülönülnek az n−π* és a π−π* típusú állapotok az energiadiagramon

(Függelék 7. ábra).

6.11. ábra. Az n− π* típusú állapotok gerjesztési energiája (dE), pozíciója (POS), oszcil-
látorer®ssége (f) és részvételi aránya (PR) a WW1 szerkezet¶ poli-T rendszerekben, CC2
módszerrel számolva.

A WW1 szerkezet¶ oligomerekben is lokalizáltak az n− π* állapotok (ld. 6.11. ábra PR
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és POS értékek, Függelék 16. ábra CT és COH értékek). A monomerek gerjesztési ener-

giái sokkal változatosabbak, mint az 1PLY szerkezetben, itt a második monomer átmenete

elkülönül a másik három n−π* átmenett®l, így közel 0,04 eV különbség is lehet a gerjesztési

energiákban (6.11. ábra).

A dimerben sokkal nagyobb (0,056 eV) felhasadást tapasztalhatunk a gerjesztési energiák

között, mint az 1PLY szerkezetnél (ld. Függelék 3. táblázat). A dimerben a negyedik frag-

mensen lokalizált állapot lesz az alacsonyabb energiájú, ennek valószín¶leg szerkezeti okai

vannak. A trimernél megváltozik a sorrend; itt már a középs®, harmadik fragmensen lokali-

zált állapot a legstabilabb. Az energiadiagramon mégsem áll el® a poli-A láncnál és az 1PLY

szerkezet¶ poli-T láncnál látott struktúra. A széls® fragmenseken történ® átmenetek energiái

sem a trimerben, sem a tetramerben nem egyeznek meg, és a tetramerben a két középs®

fragmens is eltér® gerjesztési energiájú. Az oszcillátorer®sségek végig nullához közeli értéket

vesznek fel, így a spektrumban nem jelennek meg ezek az állapotok.

A monomerek π−π* állapotainál is elkülönül a második monomer gerjesztési energiája a

többit®l (6.12. ábra). A dimerben az állapotok felhasadása sokkal nagyobb (0,242 eV), mint

az 1PLY szerkezetben (0,149 eV). Az állapotok közötti megnövekedett csatolást a valamivel

nagyobb fokú delokalizáció is mutatja; a PR értékek 1,3 körüliek, szemben az 1PLY szer-

kezetnél számolt 1,1 körüli értékekkel, és a POS eltolódását is nyomon követhetjük a 6.12.

ábrán. Ennek ellenére a dimer átmenetei viszonylag lokalizáltak maradnak.

Észrevehetjük ugyanazt a jelenséget, mint az 1PLY szerkezetnél: az oligomerekben nem

az összes π − π* állapot kombinálódik egymással delokalizált állapotokat létrehozva, hanem

mindig marad egy lokális gerjesztés, és ez mindig a legfels® fragmensen helyezkedik el. A

WW1 geometriánál erre a lokalizált állapotra 0,2 körüli oszcillátorer®sség és 1,3 körüli PR

érték jellemz®. Ez utóbbi érték azt mutatja, hogy a fels® fragmens gerjesztése azért kismér-

tékben keveredik a szomszédos fragmens gerjesztésével (ilyen pl. a tetramernél a p-1 állapot)

és ennek következtében a többi, delokalizált állapot között is lesz olyan (a tetramernél a p-2

állapot), amelyhez a fels® fragmensnek is van egy kis járuléka. A lokalizált gerjesztés ener-

giája itt is a monomer átmenetek energiája körüli marad, de jobban változik, mint az 1PLY

geometriánál (6.10. ábra), ezt valószín¶leg a monomerek változatosabb szerkezete okozza.

A nagyfokú delokalizáció miatt nem különülnek el a széls® és középs® fragmensek gerjesz-

tései, így az energiadiagram (az 1PLY geometriáéhoz hasonlóan) itt sem mutatja a korábban

a poli-A és a poli-T n− π* állapotainál látott szerkezetet.

Láttuk, hogy a CC2 módszerrel a WW1 geometriában az állapotok felhasadása jóval

nagyobb mindkét típusú állapotnál, mint az 1PLY geometriánál. A CCSD módszer az n−π*
állapotok felhasadására a két CC2 eredmény közti értéket jósol (Függelék 3. táblázat), a π−π*
állapotoknál pedig az 1PLY geometriánál számolt CC2 felhasadáshoz hasonlót, 0,155 eV-
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ot. Ritze eredményei [1] inkább az 1PLY geometriánál kapott eredményekhez hasonlítanak,

mint a WW1 geometriánál kapottakhoz, az állapotok felhasadása 0,021 eV, illetve 0,151

eV. A CIS(2) módszerrel számolt elektronikus csatolások hasonló mérték¶ek a timin π − π*
állapotánál és az adenin 2π−π* állapotánál [2], ezzel összhangban vannak az általunk számolt

felhasadások (Függelék 3. táblázat).

6.12. ábra. A π − π* típusú állapotok gerjesztési energiája (dE), pozíciója (POS), oszcil-
látorer®ssége (f) és részvételi aránya (PR) a WW1 szerkezet¶ poli-T rendszerekben, CC2
módszerrel számolva.

6.3. Poli-A és poli-T spektrumok

Az 1PLY elrendez®dés¶ poli-A és poli-T rendszerek szimulált spektrumait a 6.14. ábra mu-

tatja be. Mivel egy olyan e�ektust szeretnénk modellezni, amelyben a monomerek �stacked�

formába való rendez®dése az abszorpciós jel intenzitásának csökkenését okozza, és ennek so-

rán nem változik a nukleotidbázisok száma, a szimulált spektrumokban is állandó értéken

tartottuk a nukleotidbázisok számát, ennek érdekében az oszcillátorer®sségeket egy nukleot-

idbázisra normáltuk.

Mindkét szál abszorpciós csúcsának intenzitásában nagy csökkenés �gyelhet® meg a lánc-

hossz növekedésével. Azokban az esetekben, ahol számoltunk hosszabb oligomerekre is, a
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csúcs alatti terület, tehát az oszcillátorer®sségek összege a monomer és dimer között válto-

zik a legnagyobbat (6.13. ábra). A CC2 és CCSD módszerrel számolt oszcillátorer®sségek

összege a poli-A szálra nagyon jó egyezést mutat, de a poli-T szálra a CCSD módszer sokkal

nagyobb teljes oszcillátorer®sséget ad. Ennek ellenére a hipokróm e�ektus (a csúcsterület

százalékos csökkenése a monomer csúcsterületéhez képest) nagyon hasonló mérték¶ a két

módszerrel. A timin dimer csúcsterülete 17,3%-ot csökkent a monomeréhez képest CC2

módszerrel és 16,4%-ot CCSD módszerrel, az adenin dimer esetén ez 27,4% CC2 módszerrel

és 27,2% CCSD módszerrel (6.13. ábra). Spata és munkatársai több mint 200 geometriá-

ra, ADC(2) módszerrel QM/MM környezetben 24% területcsökkenést számoltak az adenin

monomer és dimer között [31], ehhez nagyon közel áll az általunk kapott érték. A méretet

tovább növelve egyre kisebb mértékben változik az intenzitás, a CC2 módszer szerint a timin

tetramerben a csúcsterület 25%-kal, az adenin tetramerben 40,9%-kal kisebb a megfelel® mo-

nomer csúcsterületénél (6.13. ábra). Kísérletileg a csúcsterületek helyett sokszor inkább az

abszorpciós maximumban mért moláris abszorpciós együtthatók értékét hasonlítják össze, a

poli-A láncnál ezek értékében körülbelül 40%-os csökkenést tapasztaltak [13, 67].
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6.13. ábra. Az átmenetek egy nukleotidbázisra normált oszcillátorer®sségeinek összege és a
hipokróm e�ektus a poli-A és a poli-T rendszerek méretének függvényében, CC2 és CCSD
módszerekkel számolva az 1PLY és a WW1 elrendez®désekben. A hipokróm e�ektus a mono-
mer csúcsterületéhez (A1) viszonyított százalékos csúcsterület csökkenés ((1−An/A1) ·100%,
ahol An az n fragmensb®l álló oligomer csúcsterülete).

A WW1 geometriánál is kiszámoltuk CC2 módszerrel az oszcillátorer®sségek összegét és a

csúcsterület százalékos csökkenését (6.13. ábra). Az oszcillátorer®sségek összege a poli-A szá-

lon hasonló nagyságú az 1PLY geometriánál számolt értékekhez, a poli-T szálon közelebb van

az 1PLY CC2 eredményekhez, mint a CCSD eredményekhez, de a trimernél és tetramernél

már ett®l is jelent®sen eltér. Mindkét szálon gyorsabban csökken a teljes oszcillátorer®s-

ség a lánchossz növekedésével, mint az 1PLY geometriánál, ez nagyobb hipokróm e�ektust
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eredményez. A poli-A szálon még nem olyan jelent®s az eltérés a két geometriánál számolt

területcsökkenések között (a WW1 geometriánál a dimerre 29,6% a csökkenés). A poli-T

szálon viszont sokkal nagyobb különbség van az e�ektus mértékében: a WW1 geometriánál

23,2% a területcsökkenés a dimerre és 34,1% a tetramerre.

A szimulált spektrumokon mindkét szálnál meg�gyelhet® az abszorpciós maximum elto-

lódása (6.14. ábra). A poli-T szálnál ez sokkal látványosabb, a CC2 és CCSD módszerekkel is

az alacsonyabb energiák felé történik. A poli-A szálban ennél jóval kisebb mértékben változik

a maximum energiája, a CC2 módszer szerint kissé csökken, a CCSD módszer szerint viszont

enyhén megn®.
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6.14. ábra. A különböz® elrendez®dés¶ poli-A és poli-T rendszerek CC2 és CCSD módsze-
rekkel számolt spektrumai különböz® számú fragmensek esetén. A vonalspektrumok az egy
nukleotidbázisra normált oszcillátorer®sséget ábrázolják a gerjesztési energia (∆E) függvé-
nyében. A különböz® hosszúságú oligomerek átmeneteire 0,3 eV félértékszélesség¶, az oszcil-
látorer®sséggel megegyez® terület¶ Gauss-görbéket illesztettünk.
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A timin oligomerekben tapasztalt nagyobb eltolódás annak köszönhet®, hogy a dimerben

a felhasadt átmenetek között egyenl®bben oszlik meg az oszcillátorer®sség, így az alacsonyabb

energiájú átmenetek is jelent®sen hozzájárulnak a spektrum kialakításához, a trimernél és a

tetramernél pedig nagyobb is lesz az intenzitása az egyik alacsonyabb energiájú átmenetnek,

mint a magas energiájúnak. Az adenin dimerben egy átmenet dominálja a spektrumot és

annak energiája nem változik jelent®sen, a trimerben és a tetramerben egy másik, alacso-

nyabb energiájú átmenet hozzájárulása is megn®, de ez viszonylag közel helyezkedik el a

nagy oszcillátorer®sség¶ átmenethez, így nem okoz jelent®s eltolódást.

A timin dimerre a CCSD módszer valamivel kisebb eltolódást jósol, mint a CC2 módszer,

ennek két oka is lehet: egyrészt a kisebb energiájú π-π* átmenet relatív jelent®sége kisebb

a CCSD spektrumban, másrészt a CCSD módszerrel a nagyobb oszcillátorer®sség¶ átmenet

energiája nagyobb lesz a dimerben, mint a monomerben.

Mivel az adenin dimer spektrumát egy átmenet dominálja, ennek a monomer átmenethez

viszonyított pozíciója határozza meg az eltolódás irányát. A CCSD módszerrel kapott pozitív

irányú eltolódás összhangban van a korábbi eredményekkel [12, 67, 22, 31], (ld. 2.1. és 2.2.

ábrák), a CC2 módszer viszont rossz irányú eltolódást jósol. Láttuk azonban, hogy CC2

módszerrel a hosszabb oligomerekben már az alacsonyabb energiájú átmenetek is jelent®s

oszcillátorer®sségre tehetnek szert, így lehetséges, hogy hosszabb oligomerek esetén a CCSD

módszer is az alacsonyabb energiák felé történ® eltolódást jósolna.

6.4. A:T Watson-Crick pár

AWatson-Crick párok közül el®ször az 1PLY szerkezet középs®, harmadik adenin-timin párját

tanulmányoztuk (6.15. ábra). Itt az adenin N3 atomja és a timin H3 atomja közti távolság

1,883 Å. A Watson-Crick pár kialakulásának hatását a gerjesztett állapotokra úgy vizsgáltuk

meg, hogy ezt a távolságot változtattuk. A 6.16. ábrán és a Függelék 18. ábráján láthatóak a

számolt mennyiségek a távolság függvényében. Végtelen távolságban a két monomert kapjuk

vissza.

A részvételi arány (PR) egyre nagyobb lesz, ahogy közelítjük a monomereket (6.16. ábra),

de egy esetben sem haladja meg az 1,06-os értéket. A POS is csekély mértékben változik (A

POS =1 érték az adenint, a POS =2 érték a timint jelöli.), a CT értékek nulla közelében,

a COH értékek 1 közelében maradnak (Függelék 18. ábra), tehát végig lokálisan gerjesztett

állapotokról beszélhetünk.
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6.15. ábra. A vizsgált A:T Watson-Crick pár (színes), mely a harmadik bázispár az 1PLY
(szürke) szerkezetben. Az ábrán jelöltük az adenin N3 atomjának és a timin H3 atomjának
távolságát is.

A timin és az adenin n−π* állapotainak gerjesztési energiája monoton növekedik, ahogyan

egyre közelebb kerülnek egymáshoz a molekulák, a π − π* állapotaiké azonban csökken, de

valamivel kisebb mértékben. Emiatt többször is megváltozik az állapotok sorrendje, a B-DNS

geometriánál az els® két gerjesztés a timinen, a következ® három az adeninen lokalizált.

Az A:T pár gerjesztett állapotainak oszcillátorer®sségei csak kismértékben változnak a

távolság függvényében. Az adenin 2π − π* állapotának kissé megn® az oszcillátorer®ssége a

távolság csökkenésével, majd 1,883 Å-nél visszaesik. A timin π − π* állapotának nagyobb

mértékben csökken az oszcillátorer®ssége.

Az A:T Watson-Crick párra Perun [15] és Lange [25] is számolt már korábban CC2 mód-

szerrel. Perun és munkatársai egy MP2 szinten optimált síkbeli elrendez®désben [15], Lange

és Herbert pedig egy kanonikus B-DNS elrendez®désben vizsgálta a bázispárt [25]. Bár az

állapotok sorrendje különbözik a két tanulmányban és az általunk kapott sorrendt®l is el-

térnek, mindhárom esetben hasonlóan változtak a gerjesztési energiák az izolált bázisokhoz

képest: az n− π* átmenetek energiája megn®tt a π − π* átmeneteké pedig lecsökkent.

A korábbi számolások [25, 37, 31, 30, 24] alapján a nagy oszcillátorer®sség¶ átmeneteknél

kicsit magasabb energiáknál töltésátmeneti állapotok találhatóak. A CC2 módszerrel az

A:T Watson-Crick párra Lange és Herbert 0,6 eV-tal [25], Perun és munkatársai pedig 0,8

eV-tal [15] az adenin nagy oszcillátorer®sség¶ átmenete felett találtak egy adenin→timin CT

átmenetet. A hagyományos TDDFT funkcionálok teljesen rossz eredményeket adnak: például

a PBE0 funkcionál -0,5 eV [24] vagy -1,1 eV [25] energiakülönbséget jósol geometriától függ®en

az A→T CT állapot és az adenin 2π− π* átmenete között. Ennél sokkal jobb eredményt ad
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az M05-2X funkcionál (+0,5 eV [24]) és az LRC-PBE0 funkcionál (+0,7 eV [25]).
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6.16. ábra. Az A:T Watson-Crick pár els® öt gerjesztett állapotának gerjesztési energiája
(∆E), pozíciója (POS), oszcillátorer®ssége (f) és részvételi aránya (PR) a két nukleotidbá-
zis távolságának függvényében, CC2 módszerrel számolva. A POS =1 érték az adenint, a
POS =2 érték a timint jelöli. A Watson-Crick pár az 1PLY szerkezet harmadik A:T párja,
melyben az adenin N3 atomjának és a timin H3 atomjának távolsága 1,883 Å. A további
szerkezeteket ennek a távolságnak a növelésével állítottuk el®.

Az általunk vizsgált A:T Watson-Crick párnak a nyolcadik és kilencedik gerjesztett álla-

pota egy Frenkel-típusú és egy töltésátmeneti állapot keveréke (6.17. ábra). Ezek 0,63 és 0,75

eV-tal magasabb energiájúak, mint az adenin 2π−π* átmenete, ami jól illeszkedik a korábbi

eredményekhez. Mindkét gerjesztés jól jellemezhet® egy NTO párral (ld. PRNTO értékek,

6.17. ábra), a lyuk pályák egy adenin π pálya és egy timin π pálya + és - kombinációjaként

állnak el®, a gerjesztés pedig ugyanarra a timin π* pályára történik mindkét esetben. Lát-

hatjuk, hogy az elektron-lyuk korrelációs mátrixoknak az A-T és T-T közti eleme hasonló

nagyságú, ezen kívül a számolt 0,5 körüli CT értékek és a magas, 1,3-1,4 körüli COH értékek

is arra utalnak, hogy közel fele-fele arányban keveredik a kétféle állapot (a COH maximális
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értékét akkor veszi fel, ha a Frenkel-típusú és a töltéselválással járó állapotok 1:1 arányban

vesznek részt a gerjesztésben, ekkor megegyezik a PR értékkel, ami erre a két állapotra 1,5

körüli).

6.17. ábra. Nagy arányban töltésátmeneti jelleg¶ kevert állapotok az A:T Watson-Crick el-
rendez®désnél (1PLY szerkezet). Az ábrán a CC2 módszerrel számolt gerjesztési energiákat,
az átmeneteket leíró NTO pályákat, az elektron-lyuk korrelációs mátrixokat és az átmeneti
s¶r¶ségmátrix analíziséb®l kapott mennyiségek értékét is feltüntettük.

6.5. Metil-A:metil-T Watson-Crick pár

A Watson-Crick pár kialakulásának hatását a gerjesztett állapotokra a nukleotidbázisok

metil-származékainál is megvizsgáltuk az 1PLY geometriánál. Ekkor a nukleotidbázis és

a dezoxiribóz közti nitrogén-szén kötést megtartottuk, viszont a cukor molekula többi részét

eltávolítottuk és a szabadon maradó végeket hidrogénekkel fedtük le. A továbbiakban a CC2

módszerrel kapott eredményeket mutatom be.

A metil-A:metil-T rendszer gerjesztési energiái nagyon hasonlóan alakulnak a távolság

függvényében (6.18. ábra), mint az A:T rendszer gerjesztési energiái (6.16. ábra), viszont a

relatív elhelyezkedésük megváltozott. Az izolált metil-származékoknak mindegyik gerjesztési

energiája alacsonyabb, mint a nukleotidbázisok megfelel® gerjesztési energiája, kivéve a metil-

adenin n− π* állapotát, amely gyakorlatilag változatlan marad. A metil-timin (mT) π− π*
állapota jelent®sen (0,28 eV-tal) stabilizálódik, a többi állapot 0,05-0,06 eV-tal alacsonyabb

gerjesztési energiájú, mint az A:T rendszerben, ennek köszönhet®en nem keresztez®dnek egy-

mással a különböz® fragmensek gerjesztett állapotai. A metil-adenin (mA) n − π* állapota
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mindkét π − π* állapotával keresztez®dik, ezek a keresztez®dések valamivel nagyobb távol-

ságban történnek, mint az A:T rendszer esetén. Mivel a rendszernek nincs szimmetriája, a

keresztez®dések közelében az n − π* állapot keveredhet a π − π* állapotokkal. Ezt a keve-

redést meg�gyelhetjük a ≈ 3Å távolságban fellép® n − π* - π − π* keresztez®désnél, ahol a

gerjesztést jellemz® NTO pályák is a két állapot keverékeként állnak el®. Ebben a pontban a

két állapot oszcillátorer®ssége, és egyes, az analízissel számolt mennyiségek (PR , CT , COH,

PRNTO ) is közel egyenl®ek lesznek (ld. 6.18. ábra és Függelék 19. ábra), ezért a kereszte-

z®dés közelében hirtelen változás �gyelhet® meg ezekben a mennyiségekben. A gerjesztett

állapotok végig lokálisan gerjesztett állapotként viselkednek (ld. 6.18. ábra POS, ill. PR

értékek).
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6.18. ábra. Az mA:mT Watson-Crick pár els® öt gerjesztett állapotának gerjesztési energiája
(∆E), pozíciója (POS), oszcillátorer®ssége (f) és részvételi aránya (PR) a két nukleotidbázis
távolságának függvényében. A POS =1 érték a metil-adenint, a POS =2 érték a metil-timint
jelöli. A vizsgált szerkezetek azonosak a 6.16. ábrán bemutatottakkal, kivéve az adenin
N9 atomjának és a timin N1 atomjának szubsztituenseit, melyek hidrogénatomok helyett
metilcsoportok (a DNS molekulában itt kapcsolódnának a bázisok a cukormolekulákhoz).
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A metilezett monomerek π− π* állapotainak nagyban eltér az oszcillátorer®ssége a nem-

metilezett nukleotidbázisokétól. Az mA 2π − π* állapot oszcillátorer®ssége kisebb, az mT

π − π* állapoté pedig nagyobb (6.18. ábra), mint az A és T monomerek esetén (6.16. ábra),

emiatt a két átmenet szinte ugyanakkora intenzitású lesz a metilezett monomerekben. Ez

a két oszcillátorer®sség hasonló változáson megy át a távolságot csökkentve, mint az A:T

párnál; az mA 2π − π* állapotának kismértékben növekszik, az mT π − π* állapotának

pedig valamivel nagyobb mértékben csökken az oszcillátorer®ssége. Az mA monomerben az

1π−π* állapotnak is számottev® oszcillátorer®ssége van és ez láthatóan növekedik a távolság

csökkenésével, szemben az A monomer 1π − π* állapotával, melynek kis oszcillátorer®ssége

volt és a monomereket közelítve kisebb mértékben n®tt meg. Emiatt azt várjuk, hogy ennek

az állapotnak is jelent®s szerepe lesz az mA:mT rendszer spektrumának kialakításában.

6.6. A:T spektrumok

Az 1PLY szerkezet CC2 módszerrel vizsgált A:T és mA:mT párján kívül még kétféle számítást

végeztünk el; ugyanerre az A:T párra, illetve a megfelel® monomerekre CCSD módszerrel is

számoltunk gerjesztési energiákat és oszcillátorer®sségeket, valamint a CC2 számolásokat a

másik szerkezet, a WW1 szerkezet harmadik A:T párjára is megismételtük. A bázisok relatív

elhelyezkedése igen különböz® a két szerkezetben (ld. Függelék 3. ábra); míg az adenin N3 és

a timin H3 atomja közti távolság az 1PLY elrendez®désnél 1,883 Å volt, a WW1 szerkezetben

ez 1,647 Å -re csökken.

A számolt spektrumok alakulását különböz® adenin-timin távolságoknál a 6.19. ábra mu-

tatja be. A Watson-Crick szerkezetet az 1PLY geometria esetén az 1,883 Å, WW1 esetén

pedig az 1,647 Å távolság jellemzi.

A WW1 geometriánál a közelség miatt a két monomer gerjesztett állapotai keveredni tud-

nak; a Watson-Crick elrendez®désnél a két intenzív átmenetnek, a timin π−π* állapotának és
az adenin 2π−π* állapotának keverékét kapjuk. A POS és PR értékeken nyomon követhet-

jük ezt a keveredést (Függelék 4. táblázat), a CT értékek segítségével pedig megállapíthatjuk,

hogy továbbra is Frenkel-típusú állapotokról van szó.

Az egyes átmenetek intenzitása csak kismértékben változik a távolság növelésével (6.19.

ábra). A legintenzívebb átmenet az adenin 2π−π* átmenete, ennek oszcillátorer®ssége mind

a négy esetben kismértékben csökken miközben szétválasztjuk a bázispárt. A második inten-

zív csúcs a timin π − π* átmenete, ez egyre intenzívebb lesz a távolság növelésével. Ezeken

kívül az adenin 1π−π* állapota is megjelenik a CCSD módszerrel számolt kivételével minden

spektrumban. Az 1PLY geometriában CC2 módszerrel számolt spektrumban kis intenzitású

ez az átmenet, a távolság növelésével tovább csökken az intenzitása. Az mA-mT rendszerben
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sokkal nagyobb intenzitású lesz, és a változása is nagyobb mérték¶. A WW1 geometriánál

azonban nem változik az intenzitása a távolság növelésével. A szimulált spektrumok inten-

zitásában nem tapasztaltunk olyan mérték¶ változást a H-kötések felszakításakor, mint ami

a kísérleti spektrumokban látható [32], ez valószín¶leg azt jelenti, hogy a modellrendszerünk

nem elég nagy a hiperkróm e�ektus leírásához.
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6.19. ábra. A különböz® szerkezet¶ A:T, illetve mA:mT rendszerek CC2 és CCSD módszerek-
kel számolt spektrumai különböz® adenin N3 - timin H3 távolságoknál. A vonalspektrumok
az oszcillátorer®sséget ábrázolják a gerjesztési energia (∆E) függvényében. A Watson-Crick
párok és a végtelen távolságban elhelyezked® monomerek átmeneteire 0,3 eV félértékszéles-
ség¶, az oszcillátorer®sséggel megegyez® terület¶ Gauss-görbéket illesztettünk.

Az 1PLY szerkezet¶ A:T pár CC2 és CCSD spektrumában is egy váll jelenik meg a

kisenergiájú oldalon, ezt az adenin és timin jelének eltávolodása okozza, a timin átmenete

ugyanis nagyobb mértékben stabilizálódik a távolság csökkenésével. A WW1 szerkezetnél

sokkal közelebb vannak egymáshoz az átmenetek energetikailag, így mindkét távolságban

egy viszonylag keskeny csúcsot kapunk. Az mA:mT rendszer átmenetei között viszont olyan

nagy az energiakülönbség, hogy a két bázis átmenetei két, csak részben átfed® csúcsot alakí-
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tanak ki. Itt a szimulált spektrumon is jól látszik az mA π − π* átmenetek intenzitásának

csökkenése (magasabb energiájú csúcs), illetve az mT π − π* átmenet intenzitásának növe-

kedése (alacsonyabb energiájú csúcs) a távolság növelésével. Egy alacsony energiájú váll az

(A)20:(T)20 molekula kísérleti spektrumában is megjelenik amikor a h®mérséklet meghaladja

a molekula �olvadáspontját� [32].

6.7. (A)2:(T)2 tetramer

Az el®z® fejezetekben láthattuk, hogy az A:T párokban az n−π* állapotok destabilizálódnak,
a π − π* állapotok pedig stabilizálódnak a Watson-Crick párok kialakulásakor. Ezt Santoro

és munkatársai is meg�gyelték TDDFT módszerrel az (mA)2:(mT)2 metilezett tetrameren

[24]. M05-2X funkcionállal a legalacsonyabb energiájú állapotok a timin dimeren delokalizált

π − π* állapotok, ezt követi a két timin n− π* állapota, majd az adenin dimer négy π − π*
állapota, végül pedig az adeninek n− π* állapotai következnek.

Mi is végeztünk CC2 számolásokat az 1PLY szerkezet második és harmadik A:T párjából

álló (A)2:(T)2 tetramerre, de egyel®re csak az els® négy gerjesztett állapotot sikerült kiszá-

molni (Függelék 5. táblázat). Az els® két állapot a �stacked� timin páron delokalizált n− π*
állapot, ezt a timin monomerek π − π* állapotai követik. Az n − π* gerjesztési energiák

körülbelül 0,14 eV-tal magasabbak, mint a (T)2 dimernél, tehát a H-kötések kialakulásakor

destabilizálódnak ezek az állapotok. Míg az n − π* állapotok lokalizáltak voltak a timin

dimerben (PR <1,08), a tetramerben ezek egyenl® mértékben (PR ≈2) delokalizálódnak a

két fragmensen. Ennek ellenére a felhasadásuk nagyon kicsi, 0,001 eV. A π − π* állapotok

jelent®sen (0,11-0,15 eV-tal) stabilizálódnak a dimerek átmeneteihez képest. Ezek az átme-

netek lokális jelleg¶ek, a fragmensek részvételi aránya 1,14-1,18, hasonló a dimernél számolt

értékekhez. Habár Santorohoz [24] hasonlóan mi is tapasztaltuk az n − π* állapotok desta-

bilizálódását és a π − π* állapotok stabilizálódását, az általunk vizsgált geometriánál és a

CC2 módszerrel a kétféle állapot energiasorrendje nem változott meg a timin dimerhez vagy

az A:T párhoz képest.

Az (A)2:(T)2 tetramer két timinjének π − π* átmeneténél meg�gyelhetjük a DNS hipo-

króm és hiperkróm e�ektust is (6.20. ábra). A két A:T pár közötti �stacked� kölcsönhatás

kialakulásakor hasonló változások történnek a spektrumban, mint amit a timin monomer és

dimer spektrumai között láttunk (ld. 6.20. ábra lila és zöld szín¶ csúcsok, illetve narancs-

sárga és piros csúcsok közti kapcsolat). Ennek során a π − π* állapotok kölcsönhatásából

két, sokkal kisebb oszcillátorer®sség¶ átmenet jön létre, így az abszorpciós csúcs területe is

jelent®sen lecsökken (hipokróm e�ektus). Mivel a tetramerben mindkét átmenet energiája

kisebb, mint az A:T párban, a csúcsmaximum eltolódik az alacsonyabb energiák felé.
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6.20. ábra. Különböz®, timint tartalmazó rendszerek CC2 módszerrel számolt spektrumai az
1PLY elrendez®désben. A spektrumok csak a timineken történ® átmeneteket tartalmazzák.
A vonalspektrumok az egy timinre normált oszcillátorer®sséget ábrázolják a gerjesztési ener-
gia (∆E) függvényében. Az átmenetekre 0,3 eV félértékszélesség¶, az oszcillátorer®sséggel
megegyez® terület¶ Gauss-görbéket illesztettünk.

A 6.20. ábrán azt is meg�gyelhetjük, hogy a H-kötések felbontásakor, tehát az A:T pár-

ról a T monomerre, illetve az (A)2:(T)2 tetramerr®l az a (T)2 dimerre térve minden állapot

oszcillátorer®ssége növekedik, ami a DNS hiperkróm e�ektusnak felel meg. Egyedül a ti-

min átmenetek tulajdonságaival persze nem értelmezhetjük az e�ektusokat, például a 6.6.

fejezetben az A:T pároknál láthattuk, hogy az adenin π-π* állapotainak oszcillátorer®ssége

éppen az ellenkez® irányban változik a H-kötések felszakításakor, tehát a végs® konklúzió

levonásához feltétlenül szükség lenne az adeninek gerjesztett állapotaira a tetramerben is.
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A DNS molekulában a nukleotidbázisok kölcsönhatásának következtében több bázison 

delokalizált, illetve töltésátmeneti gerjesztett állapotok alakulhatnak ki. A delokalizáció mértéke és a 

gerjesztett állapot töltésátmeneti jellege befolyásolhatja az UV gerjesztés utáni dezaktiváció 

mechanizmusát, így meghatározásuk kulcsfontosságú a DNS fotostabilitásának megértéséhez. 

A munkánk során egy B-DNS formájú poli-adenin:poli-timin kettős hélixet vizsgáltunk. 

Modellrendszernek egy csak nukleotidbázisokból álló rendszert választottunk, amelyet egy kísérletileg 

meghatározott és egy kvantumkémiailag optimált elrendeződésben is tanulmányoztunk. Coupled-

Cluster módszerekkel végeztünk számításokat a különböző méretű rendszerekre, a szakirodalomban 

elsőként vizsgáltunk a CCSD módszerrel a B-DNS elrendeződésű AA, TT és A:T dimereket, illetve a 

CC2 módszerrel nukleotidbázis dimereknél nagyobb rendszereket. 

Az átmeneti sűrűségmátrixok analízisével a gerjesztett állapotokra a delokalizáció mértékét és a 

töltésetmeneti jelleget leíró mennyiségeket számoltunk, majd ezek változását követtük végig az egyes 

szálak hosszának növekedése, illetve a Watson-Crick párok kialakulása során. 

Megállapítottuk, hogy az n-* típusú állapotok felhasadása kicsi a különböző hosszúságú poli-A és 

poli-T szálakon, ennek megfelelően ezek viszonylag lokalizáltak maradnak. Az abszorpciós 

spektrumot kialakító -* állapotok viszont nagymértékben felhasadnak és akár három-négy bázison 

is delokalizálódnak, lehetővé téve a gerjesztett állapotú energiatranszfert a DNS molekulában. 

Azonban a -* állapotok között is találhatunk lokalizált állapotokat, ezeknek pedig nagy jelentősége 

lehet a sugárzásmentes dezaktivációban. 

A szimulált spektrumokban nagy intenzitáscsökkenés figyelhető meg az egyes szálak hosszát 

növelve, ez a kísérletileg is észlelt hipokróm effektus, melyet az egymás fölötti „stacked” bázispárok 

kölcsönhatása okoz. Az abszorpciós maximum eltolódása a poli-A szálon a CCSD módszerrel 

ugyanolyan irányú, mint kísérletileg, a CC2 módszer viszont ellenkező irányú eltolódást jósol. 

Az A:T Watson-Crick párokban a gerjesztett állapotok a két szál között gyakorlatilag nem 

delokalizálódnak, de szálon belüli delokalizáció megfigyelhető az (A)2:(T)2 tetramernél. Az A:T 

párnál részben töltésátmeneti jellegű állapotokat is sikerült találni, ezek 0,6-0,7 eV-tal az adenin nagy 

oszcillátorerősségű átmenete felett helyezkednek el és egy AT töltésátmeneti, illetve egy timin -* 

állapot 1:1 arányú keverékeként jellemezhetőek.  

Az A:T pár egyes szimulált spektrumain egy váll figyelhető meg az abszorpciós csúcs alacsony 

energiájú oldalán, amit a timin -* állapotának az adenin -*  állapotainál nagyobb mértékű 

stabilizációja okoz. A bázisok távolságának növelésekor, tehát a H-kötések felszakításakor ez a váll 

eltűnik, az abszorpciós maximum kicsit nagyobb lesz és a magasabb energiák felé tolódik. Az A:T pár 

és az (A)2:(T)2 párok H-kötéseinek megszűnésekor is jelenősen megnő a timin -* állapotok 

oszcillátorerőssége, ez részben magyarázhatja a DNS hiperkróm effektust (a két szál szétválásakor 

tapasztalt intenzitásnövekedést). Két A:T pár közötti „stacking” kölcsönhatás kialakulásakor pedig 

hasonló hipokróm effektus tapasztalható, mint az egyszálú oligonukleotidoknál. 
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Due to the interaction of the nucleobase building blocks, the excited states of the DNA molecule 

can be delocalized on several bases and can also have a charge transfer character. The extent of 

delocalization, as well as the charge transfer character can influence the behaviour of DNA after 

ultraviolet photoexcitation, so the precise determination of these properties is of fundamental 

importance for understanding its photostability. 

In the present study we have examined a poly-adenine:poli-thymine double helix in its B-DNA 

form. The model system consists of nucleobases only, and was studied in an experimental and also in 

a quantumchemically optimized arrangement. The Coupled-Cluster methods were used for 

investigating systems of different size. We were the first to perform excited state calculations on these 

nucleobase dimers in the B-DNA form with the CCSD method and also the first to investigate trimers 

and tetramers with the CC2 method. 

Quantities describing the extent of delocalization and the charge transfer character of the excited 

states were calculated by analyzing the transition density matrices.  The alteration of these quantities 

with the length of the single strands, and during the formation of Watson-Crick pairs was examined. 

In the poly-A and poly-T single strands, the energy splitting of the n-* type states is rather small, 

and in most cases these states are localized on one base. The splitting of the spectroscopically bright -

* states, on the other hand, is quite large, and these states are delocalized over up to 3-4 bases. This 

could mean that excited state energy transfer in DNA is plausible. Even among the -* states one can 

find localized states, which could be important in the radiationless decay of DNA. 

In the simulated spectra, a large decrease in intensity can be observed while increasing the length 

of the single strands. This hypochromic effect can also be observed experimentally, and it is attributed 

to the interaction of stacked bases. The shift of the poly-A absorption maximum calculated by the 

CCSD method is in the same direction as in the experimental spectra, but CC2 gives a shift in the 

opposite direction.  

There is practically no interstrand delocalization in the A:T Watson-Crick pairs, but intrastrand 

delocalization can be observed in the (A)2:(T)2 tetramer. We could find states with partial charge 

transfer character 0.6-0.7 eV above the bright state of adenine. These two states are nearly equal 

mixtures of an AT charge transfer state and a -* state of thymine. 

In some of the simulated spectra of the A:T pair, a shoulder can be observed on the low-energy side 

of the band. This is caused by the larger stabilization of the -* state of thymine than the ones of 

adenine. When increasing the distance between the bases, this shoulder disappears and the absorption 

maximum is shifted to higher energies. By breaking the H-bonds between the bases, the oscillator 

strengths of the -* states of thymine increase, both in the case of the A:T pair and the (A)2:(T)2 pair. 

This increase could explain the hyperchromism of DNA (the growth of intensity while separating the 

two strands). When moving two A:T pairs in a stacked position, a hypochromic effect can be 

observed, just like in the case of single strands.  



Köszönetnyilvánítás

Szeretnék köszönetet mondani témavezet®mnek, Szalay Péternek a munkám során és a dol-

gozat írása közben nyújtott segítségéért.
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Függelék

1. ábra. Az adenin tetramer szerkezete a két vizsgált B-DNS elrendez®désnél. Piros színnel
az 1PLY elrendez®dés¶, barnával a WW1 elrendez®dés¶ tetramer szerkezetét ábrázoltuk.

2. ábra. A timin tetramer szerkezete a két vizsgált B-DNS elrendez®désnél. Piros színnel az
1PLY elrendez®dés¶, barnával a WW1 elrendez®dés¶ tetramer szerkezetét ábrázoltuk.
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3. ábra. A adenin:timin Watson-Crick pár szerkezete a két vizsgált B-DNS elrendez®désnél.
Piros színnel az 1PLY elrendez®dés¶, barnával a WW1 elrendez®dés¶ bázispár szerkezetét
ábrázoltuk.

4. ábra. Az összes vizsgált állapot gerjesztési energiája (dE) és oszcillátorer®ssége (f) az
1PLY szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2 módszerrel számolva.

5. ábra. Az összes vizsgált állapot gerjesztési energiája (dE) és oszcillátorer®ssége (f) a WW1
szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2 módszerrel számolva.
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6. ábra. Az összes vizsgált állapot gerjesztési energiája (dE) és oszcillátorer®ssége (f) az
1PLY szerkezet¶ poli-T rendszerekben, CC2 módszerrel számolva.

7. ábra. Az összes vizsgált állapot gerjesztési energiája (dE) és oszcillátorer®ssége (f) a WW1
szerkezet¶ poli-T rendszerekben, CC2 módszerrel számolva.

8. ábra. Az n−π* típusú állapotok töltésátmeneti karaktere (CT ), koherenciahossza (COH),
és NTO részvételi aránya (PRNTO) az 1PLY szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2 módszer-
rel számolva.
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9. ábra. Az 1π−π* típusú állapotok töltésátmeneti karaktere (CT ), koherenciahossza (COH),
és NTO részvételi aránya (PRNTO) az 1PLY szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2 módszer-
rel számolva.

10. ábra. A 2π−π* típusú állapotok töltésátmeneti karaktere (CT ), koherenciahossza (COH),
és NTO részvételi aránya (PRNTO) az 1PLY szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2 módszer-
rel számolva.

11. ábra. Az n−π* típusú állapotok töltésátmeneti karaktere (CT ), koherenciahossza (COH),
és NTO részvételi aránya (PRNTO) a WW1 szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2 módszerrel
számolva.
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12. ábra. Az 1π − π* típusú állapotok töltésátmeneti karaktere (CT ), koherenciahossza
(COH), és NTO részvételi aránya (PRNTO) a WW1 szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2
módszerrel számolva.

13. ábra. A 2π−π* típusú állapotok töltésátmeneti karaktere (CT ), koherenciahossza (COH),
és NTO részvételi aránya (PRNTO) a WW1 szerkezet¶ poli-A rendszerekben, CC2 módszerrel
számolva.

14. ábra. Az n−π* típusú állapotok töltésátmeneti karaktere (CT ), koherenciahossza (COH),
és NTO részvételi aránya (PRNTO) az 1PLY szerkezet¶ poli-T rendszerekben, CC2 módszer-
rel számolva.
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15. ábra. A π-π* típusú állapotok töltésátmeneti karaktere (CT ), koherenciahossza (COH),
és NTO részvételi aránya (PRNTO) az 1PLY szerkezet¶ poli-T rendszerekben, CC2 módszer-
rel számolva.

16. ábra. Az n−π* típusú állapotok töltésátmeneti karaktere (CT ), koherenciahossza (COH),
és NTO részvételi aránya (PRNTO) a WW1 szerkezet¶ poli-T rendszerekben, CC2 módszerrel
számolva.

17. ábra. A π−π* típusú állapotok töltésátmeneti karaktere (CT ), koherenciahossza (COH),
és NTO részvételi aránya (PRNTO) a WW1 szerkezet¶ poli-T rendszerekben, CC2 módszerrel
számolva.
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18. ábra. Az 1PLY szerkezet¶ A:T Watson-Crick pár els® öt gerjesztett állapotának töltésát-
meneti karaktere (CT ), koherenciahossza (COH), és NTO részvételi aránya (PRNTO) a két
nukleotidbázis távolságának függvényében, CC2 módszerrel számolva. A vizsgált szerkezetek
azonosak a 6.16. ábrán bemutatottakkal.
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19. ábra. Az 1PLY szerkezet¶ mA:mTWatson-Crick pár els® öt gerjesztett állapotának töltés-
átmeneti karaktere (CT ), koherenciahossza (COH), és NTO részvételi aránya (PRNTO) a két
nukleotidbázis távolságának függvényében, CC2 módszerrel számolva. A vizsgált szerkezetek
azonosak a 6.16. ábrán bemutatottakkal, kivéve az adenin N9 atomjának és a timin N1 atom-
jának szubsztituenseit, melyek hidrogénatomok helyett metilcsoportok (a DNS molekulában
itt kapcsolódnának a bázisok a cukormolekulákhoz).

állapot ∆E /eV f

A monomer
n− π* 5,672 0,001
1π − π* 5,621 0,002
2π − π* 5,928 0,299

(A)2 dimer

n− π* 5,629 0,002
n− π* 5,639 0,001
1π − π* 5,591 0,001
1π − π* 5,599 0,001
2π − π* 5,760 0,036
2π − π* 5,948 0,400

1. táblázat. Az adenin monomer és dimer gerjesztési energiái (∆E) és az átmenetek oszcillá-
torer®ssége (f) az 1PLY szerkezetben, CCSD módszerrel számolva.
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állapot ∆E /eV f

T monomer
n− π* 5,128 0,000
π − π* 5,714 0,214

(T)2 dimer

n− π* 5,067 0,000
n− π* 5,104 0,000
π − π* 5,570 0,114
π − π* 5,725 0,243

2. táblázat. Az timin monomer és dimer gerjesztési energiái (∆E) és az átmenetek oszcillá-
torer®ssége (f) az 1PLY szerkezetben, CCSD módszerrel számolva.

dimer állapot
Felhasadás /eV
1PLY WW1

CC2 CCSD CC2

(T)2
n− π* 0,002 0,037 0,056
π − π* 0,149 0,155 0,242

(A)2
n− π* 0,010 0,009 0,041
1π − π* 0,022 0,007 0,074
2π − π* 0,152 0,188 0,124

3. táblázat. A gerjesztési energiák felhasadása az 1PLY és a WW1 elrendez®dés¶ �stacked�
dimerek különböz® típusú állapotaiban, CC2 és CCSD módszerekkel számolva.

POS PR CT

T n− π* 1,980 1,042 0,040
T π − π* 1,735 1,639 0,009
A n− π* 1,033 1,071 0,066
A 1π − π* 1,004 1,008 0,008
A 2π − π* 1,241 1,578 0,008

4. táblázat. Az A:T Watson-Crick pár els® öt átmenetének pozíciója (POS), részvételi aránya
(PR) és töltésátmeneti karaktere (CT ) a WW1 szerkezetben, CC2 módszerrel számolva.

∆E /eV f PR

T n− π* 4,984 0,000 2,078
T n− π* 4,985 0,000 2,106
T π − π* 5,255 0,076 1,144
T π − π* 5,358 0,139 1,179

5. táblázat. Az (A)2:(T)2 tetramer els® négy átmenetének energiája (∆E), oszcillátorer®ssége
(f) és részvételi aránya (PR) az 1PLY szerkezetben CC2 módszerrel számolva.
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