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Descrierea activității 

Etapa prevăzută pentru perioada Ianuarie – Decembrie 2021 are ca scop studii experimentale și teoretice pentru 

molecula dopamină în vederea descrierii detaliata a comportamentului fotochimic. 

I. Validarea modelului teoretic 

Studiul comportamentului fotochimic a unei molecule prin metode teoretice de tip ab initio implică calcule 

pentru: i) localizarea geometriilor de echilibru atât pentru starea electronică fundamentală cât și pentru stările 

electronice excitate; ii) determinarea modurilor normale de vibrație atât pentru starea electronică fundamentală cât 

și pentru stările electronice excitate; iii) localizarea pe hiper-suprafața energiei potențiale a punctelor de intersecție 

(cunoscut în literatura științifică ca “conical intersection” sau CI); determinarea spectrelor de absorbție și de 

fluorescență care includ și efectele vibronice asupra tranzițiilor între stările electronice implicate. Alegerea unei 

metode adecvată este foarte importantă pentru a obține rezultate teoretice care ulterior pot fi comparate cu valorile 

experimentale și prin această validare pot fi utilizate pentru a oferi explicații științifice pentru fenomenele studiate. 

Teoria funcționalelor de densitate (cunoscută în literatura științifică ca “Density Functional Theory” sau DFT) oferă 

numeroase soluții tehnice pentru determinarea geometriilor de echilibru, iar varianta dependentă de timp (sau TDDFT) 

pentru determinarea energiilor stărilor electronice excitate. Precizia cu care aceste valori pot fi determinate depinde 

de complexitatea modelului teoretic prin care acest model este capabil să descrie legile fizicii care guvernează 

procesele fotochimice cum ar fii: absorbția radiației excitatoare, emisia de fluorescență sau relaxarea neradiativă prin 

canale de relaxare care includ intersecții conice. Din acest motiv am ales un sistem molecular mai complex comparativ 

cu molecula de dopamină care conține două fragmente moleculare: inelul benzenic, respectiv baza ARN de forma 

uracil. În cadrul acestui studiu am încercat să verificăm performanța funcționalelor de schimb-corelație (exchange-

correlation sau XC). Una dintre ele este ωB97X care este o funcțională DFT de tipul “range-separated hybrid GGA” a 

cărei componentă de schimb este formată de un mixt între interacția de schimb de tip Hartree-Fock și cea de DFT. 

Cealaltă funcțională numită SCS-PBE-QIDH aparține clasei de funcționale de tipul “double-hybrid”, unde pe lângă 

forma mixtă a componentei de schimb și cea de corelație este tot un mixt între corelația de tip DFT și cea provenită 



din teoria perturbațiilor de ordinul doi de tipul Möller-Plesset (sau MP2). Folosind aceste funcționale DFT am inițiat 

diferite calcule teoretice pentru a determina energiile verticale de excitare electronică, geometria de echilibru pentru 

stările excitate, respectiv localizarea punctelor de intersecții conice între starea fundamentală (S0) și prima stare 

electronică excitată (S1). Configurația geometrică a structurii binare benzen-uracil (sau BU) este prezentată în figura 1. 

 

Figura 1. Vederile laterale a) și de sus b) ale configurației de tip “sandvici” a dimerului de uracil-benzen. 

Așa cum se poate vedea pe figura 1, configurația geometrică a complexului binar are o formă de tip sandvici sau 

“stacking” cum este mai bine cunoscută în literatura de specialitate. Este important de menționat că configurația de 

tip sandvici a celor două inele aromatice nu este perfect plan-paralel, cea mai scurtă distanță interplanară este de 

3.435 Å, în timp ce cea mai mare este de 3.640 Å. Energia de interacțiune intermoleculară dintre unitățile de benzen 

și uracil este de -10,75 kcal/mol obținută având în vedere același nivel de teorie utilizat pentru optimizarea geometriei. 

Valoarea energetică obținută la nivelul DFT se potrivește foarte bine cu energia de -11,17 kcal/mol calculată luând în 

considerare teoria DLPNO-CCSD(T). Pentru a înțelege mai detaliat natura interacțiunii intermoleculare a fost aplicată 

schema de descompunere a energiei în cazul teoriei DLPNO-CCSD(T). În consecință, tăria interacțiunii fără efecte de 

corelare a electronilor este pozitivă (ΔEHF = 2,39 kcal/mol), configurația de tip sandvici este clar stabilizată prin 

corelarea electronilor, unde interacțiunea la CCSD (cluster cuplat incluzând operatori cluster simple și dublu) este -

10.43 kcal/mol și -11.17 kcal/mol dacă se ia în considerare tripla excitație perturbativă a expansiunii clusterului. 

Primele trei stări excitate electronice joase pentru complexul de tip sandvici B–U calculat la nivelul teoriei TD-

wB97X-D3/ma-def2-TZVPP sunt: S1 = 233 nm, S2 = 226 nm, respectiv S3 = 218 nm. Deoarece, în cazul funcționalului XC 

de tipul wB97X, efectele de dispersie nu sunt luate în considerare în mod explicit în partea de corelare a funcționalului, 

este doar o post-corecție empirică a calculului de energie, funcționarea XC dublu hibrid SCS-PBE-QIDH a fost de 

asemenea considerată. Aceleași primele trei stări excitate electronice joase calculate în acest moment folosind nivelul 

teoriei TD-SCS-PBE-QIDH/ma-def2-TZVPP sunt: S1 = 241 nm, S2 = 226 nm, respectiv, S3 = 214 nm . Spectrele UV teoretice 

ale complexului B-U obținute luând în considerare funcționalele XC wB97X-D3 (panoul din stânga) și SCS-PBE-QIDH 

(panoul din dreapta) sunt prezentate în figura 2, în timp ce orbitalii naturali de diferență (NDOs) calculați pentru 

primele trei stări excitate joase ale complexului B–U folosind nivelul teoriei TD-wB97X-D3/ma-def2-TZVPP sunt 

prezentate în figura 3. Rezultatele prezentate în figurile 2 și 3 arată că starea excitată electronică S1 este localizată în 

principal pe uracil, starea S2 pe benzen și starea S3 din nou pe unitatea de uracil a complexului B–U. De asemenea, este 

important de reținut că dintre cele trei stări excitate electronice numai starea S1 prezintă o putere semnificativă a 

oscilatorului și, în consecință, o absorbție eficientă a radiației electromagnetice. Pentru a obține o imagine mult mai 

cuprinzătoare a absorbției radiațiilor electromagnetice, merită să comparați sistemul binar B–U cu cazurile izolate de 

uracil și benzen în sine. Stările excitate joase ale uracilului au fost investigate în detalii de Epifanovsky și colab.1, arătând 

că în faza gazoasă excitația S0 → S1 este o tranziție n → π⋆ întunecată, interzisă electronic, cu frecvența ω = 237 nm (f 

= 0,0) obținută la EOM-CCSD/aug-ANO -DZ (cluster cuplat cu ecuație de mișcare cu excitație simplă și dublă) nivel de 

teorie, în timp ce a doua excitație S0 → S2 cu caracter π → π⋆ are o intensitate de absorbție foarte puternică cu frecvența 

 
1 Epifanovsky, E., Kowalski, K., Fan, P.-D., Valiev, M., Matsika, S., and Krylov, A. I. (2008), J. Phys. Chem. A 112, 9983 – 9992. 



ω = 222 nm (f = 0.2110). Aceste valori sunt într-un acord foarte bun cu rezultatele prezente obținute la nivelul teoriei 

TD-wB97X-D3/ma-def2-TZVPP, arătând excitația S1 = 237 nm (f=0.00003) și S2 = 223 nm (f=0.2682). valorile energetice. 

Pe de altă parte, includerea solventului (apă) afectează energiile de excitație ale celor două stări excitate, unde ordinea 

celor două stări excitate, care erau deja apropiate una de cealaltă în fază gazoasă, este pur și simplu inversată, iar 

valorile energiei sunt deplasat spre albastru: S1 = 228 nm (f=0.3485) și S2 = 219 nm (f=0.0001). În ceea ce privește 

efectul solventului, un fenomen similar poate fi observat pentru sistemul binar B–U. În fază gazoasă, cele două tranziții 

electronice sunt S1 = 233 nm (f=0.00005) și S2 = 226 nm (f=0.0616) obținute la nivelul teoriei TD-wB97X-D3/ma-def2-

TZVPP, în timp ce în apă utilizând CPCM model de solvent sunt S1 = 230 nm (f=0.2295) și S2 = 225 nm (f=0.0064), cu 

diferența că nu cele două stări excitate localizate pe uracil sunt inversate, ci o stare excitată a uracilului. cu unul din 

benzen. 

 

Figura 2. Spectrele UV teoretice (negru) obținute luând în considerare funcționalelor XC wB97X-D3 (panoul din stânga) și SCS-PBE-

QIDH (panoul din dreapta). Sunt incluse și spectrele UV ale benzenului (roșu) și uracilului (albastru) individuale. 

 

Figura 3. Orbitalii naturali ale diferențelor de densitate (portocaliu = gol, albastru = electron) calculați pentru primele trei stări 

excitate joase ale complexului B–U folosind nivelul teoriei TD-wB97X-D3/ma-def2-TZVPP. 

Este bine cunoscut faptul că din cauza dimensionalității greșite a spațiului de ramificare, TDDFT standard se 

defectează în apropierea unui S0⊗S1 și nu reușește să calculeze corect geometriile intersecției conice. Pe de altă 

parte, s-a dovedit deja că corelația dinamică a electronilor numărată prin efecte de dispersie este esențială în 

descrierea corectă a complexului supramolecular. Prin urmare, simpla aplicare a metodelor HF multireferință fără nici 

o corecție a tipului de interacțiune perturbațională sau de configurare va duce, de asemenea, la o descriere incorectă. 

În acest sens, abordarea spin-flip (SF) a TDDFT oferă o descriere mai echilibrată pentru topologia spațiului de 

ramificare. În consecință, geometria S0⊗S1 a fost reoptimizată luând în considerare metoda SF-TDDFT. Diferența 

majoră poate fi observată în orientarea fragmentului de uracil în comparație cu unitatea de benzen. Mai precis, noua 

legătură formată între unitățile de uracil și benzen se modifică de la 1.659 Å obținut pentru cazul inițial la 1.591 Å 

pentru cazul SF, precum și rotește fragmentul de uracil cu 20 de grade suplimentare față de inelul benzenic. În plus, 



din punct de vedere energetic, SP-TDDFT reduce și înălțimea barierei energetice Δ(Estack-ECI) cu ≈20 kcal/mol. În ciuda 

diferențelor, TDDFT standard poate estima, de asemenea, o geometrie S0⊗S1 aproape bună, dar, desigur, este nevoie 

de o metodă mai precisă, cum ar fi TDDFT spin-flip pentru a le descrie cu acuratețe. 

II. Investigarea experimentală a comportamentului fotochimic a dopaminei, respectiv a dopaminei-q-

quinonă 

Spectrele de emisie și excitare caracteristice unei soluții apoase concentrate de dopamină (10 mg dopamină în 10 

ml H2O) sunt prezentate în Fig. 4a. Spectrele de emisie prezintă un maxim la 317 nm, iar spectrul de excitare prezintă 

două maxime la 264 și 290 nm.  

 

Figura 4. (a) Spectrele de emisie-excitare specifice soluției apoase de dopamine și (b) spectrele de emisie ale dopaminei după 

adăugarea unei cantități mici de NaOH 

În continuare am urmărit să investigăm polimerizarea dopaminei în prezența unei cantități mici de NaOH și iradierea 

probei la 264 nm. Pentru aceasta, din soluția apoasă de dopamină s-au colectat 150 μl peste care s-au adăugat 45 μl 

NaOH 0.05M și spectrele de emisie au fost înregistrate în aceleași condiții imediat după adăugarea soluției de NaOH. 

Figura 1b prezintă spectrele de emisie caracteristice, înregistrate la diferite momente de timp după adăugarea soluției 

de NaOH. Primul spectru de emisie achiziționat după completarea cu NaOH și iradierea probei timp de 60s prezintă o 

scădere drastică a benzii de emisie caracteristică dopaminei de la 317 nm, însoțită de o deplasare la roșu de 26 nm. 

După iradierea la 264 nm timp de încă 60 s, intensitatea acestei benzi continuă să scadă. În același timp, în regiunea 

vizibilă a spectrului de emisie, apar două benzi suplimentare la 416 și 467 nm. Intensitatea emisiei acestor benzi crește 

odată cu iradierea și inducerea polimerizării dopaminei. Ultimul spectru (NaOH_3rd din Fig. 4b) a fost achiziționat după 

o perioadă de timp de aproximativ câteva minute. Se observă scăderea intensității benzii de emisie de la 343 nm și 

creșterea în continuare a benzilor de emisie din regiunea vizibilă a spectrului.  

În plus, s-a verificat dependența polimerizării dopaminei de iradierea probei, după adăugarea soluției de NaOH. 

Proba a fost iradiată la 264 nm timp de 2 min cu o intensitate de 3 ori mai mică decât în cazul anterior. Spectrul de 

emisie înregistrat imediat după iradiere prezintă (NaOH_after time course in Fig. 1b) aspecte intermediare între 

spectrul de emisie al soluției de dopamină în apă și spectrele obținute în timp după adăugarea soluției de NaOH. 

Maximul de emisie de la 317 nm indică o deplasare spre roșu cu 15 nm. În plus, apar cele două benzi din domeniul 

vizibil, având intensitate mult redusă față de cele obținute în timp după adăugarea soluției de NaOH. Acest rezultat 

indică faptul că polimerizarea poate fi grăbită dacă proba este iradiată cu un fascicul luminos de intensitate mai 

ridicată. 

Figura 5 prezintă măsurătorile în timp efectuate atât pe proba de dopamină în apă, cât și pe cea cu soluția de 

NaOH, prin excitarea probei la 264 nm și monitorizarea emisiei la 317 nm. Pentru proba în apă se înregistrează o 

scădere lentă a intensității emisiei, în timp ce la adăugarea unei cantități mici de soluție de NaOH se observă o scădere 

rapidă. Variația emisiei în timp caracteristice probei de dopamină în apă după adăugarea soluției de NaOH a fost fitată 

cu o funcție exponențială pentru calcularea duratei de timp în care are loc polimerizarea dopaminei. S-a obținut un  
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Figura 5. Monitorizarea emisiei în timp caracteristice probei de dopamină dizolvată în apă, respectiv dopaminei în apă după 

adăugarea soluției de NaOH. Excitare 264 nm, emisie 317. Pentru compararea emisiilor, fantele de excitare-emisie în cazul soluției 

de dopamină în apă au fost de 3 nm, pe când în cazul soluției de dopamină cu NaOH fantele au fost deschise la 10 nm 

timp de 2.7 s pentru concentrațiile utilizate în acest studiu. 

În continuare, probele au fost investigate utilizând spectroscopia de fluorescență rezolvată în timp. Pe scurt, 

metoda de tip „time correlated single photon counting” (TCSPC) presupune excitarea probei cu un impuls laser scurt 

si emiterea unui foton de fluorescență după o perioadă de timp dt. Dacă dt poate fi măsurat de mai multe ori (folosind 

multe impulsuri laser), valorile obținute vor fi distribuite în funcție de probabilitatea de emisie, rezultând o curbă de 

dezintegrare a fluorescenței. Laserul Pharos produce impulsuri ultrascurte care sunt direcționate către probă. O 

fracțiune a luminii este reflectată de un divizor de fascicul la o fotodiodă rapidă care produce un impuls electronic de 

sincronizare. Acest impuls trece printr-un discriminator de fracție constantă care îl transformă într-un impuls electronic 

digital desemnat „pornire”. Pulsul de pornire intră într-un convertor timp-amplitudine (TAC) și îl pornește. Un foton 

de fluorescență din probă este captat de un fotomultiplicator sensibil la un singur foton (standard Becker&Hickl PMC-

100-1). Impulsul indus de un singur foton de la fotomultiplicator trece printr-un alt discriminator pentru a-l transforma 

într-un impuls digital desemnat „oprire”. Când oprirea ajunge în TAC, generatorul de rampă este oprit și tensiunea de 

ieșire este fixată la valoarea sa. Această valoare, corespunzătoare intervalului de timp dintre impulsurile de excitație 

și fluorescență este apoi transmisă unui convertor analog-digital (ADC) și este convertită într-un număr întreg. Acest 

număr devine o adresă pentru un analizor multicanal (MCA). În acest fel, se înregistrează histograma stingerii 

fluorescenței: canalele corespunzătoare celor mai des observați timpi de emisie a fluorescenței (față de pulsul de 

excitație) vor acumula cele mai mari valori (contoarele sunt incrementate des), în timp ce canalele corespunzătoare 

timpilor care sunt foarte rar observate, abia daca vor avea numărători. 

Pentru aceste măsurători, a fost utilizat un sistem laser în femtosecunde pe bază de Yb:KGW (Pharos, Light 

Conversion) care emite impulsuri cu o durată de 170 fs la 1030 nm. Frecvența de repetiție a laserului este de 80 kHz și 

energia per impuls este de 75 μJ. Impulsul de 1030 nm este folosit pentru a pompa un amplificator optic parametric 

coliniar (Orpheus, Light Conversion), care produce o ieșire reglabilă între 620-2600 nm. Unitățile suplimentare de 

amestecare a frecvenței pot genera a doua și a patra armonică a semnalului și a fasciculelor libere, extinzând domeniul 

total de emisie până la 210 nm. Impulsurile de 260 nm utilizate pentru excitarea soluțiilor de dopamină au fost 

generate în unitățile suplimentare de amestecare a frecvenței prin dublarea în frecvență a armonicii secundare de 520 

nm a fasciculului inițial de 1040 nm obținut în Orpheus. 

Covorul de date TCSPC 3-D reprezintă intensitatea fotonilor emiși în funcție de lungimea de undă de emisie și 

momentul de timp de detecție al fotonilor emiși relativ la pulsul de excitație. Rezultatele pot fi analizate prin tăierea 

covorului de date 3-D de-a lungul axei lungimii de undă la un anumit moment de timp după impulsul de excitație, 

obținându-se un spectru de emisie. 



 
Figura 6. Datele TCSPC 3-d obținute de la soluția de dopamină în apă (a) și după adăugarea unei cantități mici de NaOH (c). Liniile 

albe suprapuse pe covorul 3-d reprezintă spectrele de emisie de fluorescență integrate în timp. Curbele cinetice normalizate 

înregistrate la maximele de emisie în soluție apoasă de dopamină (b) și, respectiv, în soluție apoasă de dopamină după adăugarea 

de NaOH (c) împreună cu curbele de fitare. 

O a doua posibilitate este analiza timpului de dezintegrare la o anumită lungime de undă de emisie. Pentru 

aceasta, covorul de date este tăiat la o lungime de undă aleasă sau un interval spectral de-a lungul momentelor de 

timp și se obține o curbă cinetică, reprezentând stingerea fluorescenței în timp, la lungime de undă aleasă. Pentru 

calcularea timpilor de viață ai fluorescenței, curbele cinetice se fitează cu funcții exponențiale. O altă metodă de 

analiză o reprezintă analiza țintită globală (GTA). Această metodă consideră o schemă de compartimente discrete 

conectate printr-o cinetică liniară, reprezentând nivelele excitate ale moleculei sau chiar compui intermediari în cazul 

unor reacții. Pulsul de excitație populează unul sau mai multe compartimente și populația curge, apoi, între acestea, 

în conformitate cu schema de conectivitate selectată. Populațiile dependente de timp ale compartimentelor, ci(t), sunt 

descrise după cum urmează: 

𝑑𝑐1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐼(𝑡) −

1

𝜏1
𝑐1(𝑡) 

𝑑𝑐𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝜏𝑖−1
𝑐𝑖−1(𝑡) −

1

𝜏𝑖
𝑐𝑖(𝑡), 𝑖 ≠ 1, 

unde I(t) este impulsul de excitație și τi este timpul de viață caracteristic compartimentului i. 

Proba de dopamină în soluție apoasă a prezentat un maxim de emisie la 319 nm similar cu rezultatele obținute 

din investigațiile de fluorescență în undă continuă. Pentru fitarea datelor am folosit metoda GTA cu un singur 

compartiment, obținându-se o fitarea corespunzătoare. Timpul de viață caracteristic dezexcitării populației acestui 

compartiment a fost calculat la 1.07 ns. 

După adăugarea soluției de NaOH, maximul inițial de emisie a prezentat o deplasare către roșu de 10 nm și un al 

doilea maxim de emisie a apărut la lungimi de undă mai mari (460 nm), prezentând o intensitate mult mai slabă. 

Cinetica primului maxim de emisie a fost similară celei înregistrate înainte de adăugarea soluției de NaOH, totuși, s-au 

observat cinetici diferite pentru lungimile de undă de emisie peste 400 nm. Pentru fitarea regiunii spectrale de emisie 

400-500 nm am folosit metoda GTA, fiind necesară o schemă cu două compartimente conectate secvențial pentru a 
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obține o fitare adecvată a datelor experimentale. Am presupus că pulsul laser excitator populează un prim 

compartiment a cărui populație este transferată apoi către cel de-al doilea compartiment cu un timp τ1. În continuare, 

populația celui de-al doilea compartiment se reîntoarce la starea fundamentală cu un timp τ2. Cei doi timpi rezultați 

au avut valori de 0.98 ns și 4.73 ns. 

III. Investigarea teoretică a comportamentului fotochimic a dopaminei, respectiv a dopaminei-o-quinonă 

Pe baza studiului prezentat în secțiunea I am demonstrat că în cazul sistemului test benzen – uracil teoria 

funcționalelor de densitate, considerând o funcțională de schimb-corelație cel puțin de nivelul hibrid-GGA care conține 

un mixt între interacția de schimb de tip Hartree-Fock și cea de DFT este capabil să reproducă atât nivelele de energie 

de absorbție cât și spectrele UV-Vis experimentale. Totodată, nivelul de teorie TD-ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP este 

capabil să reproducă cu foarte bună precizie geometriile de echilibru atât pentru starea fundamentală cât și pentru 

stările excitate electronice, respectiv frecvențele modurilor normale de vibrație. Singurul caz în care am constatat o 

neconcordanță este localizarea geometriilor de intersecție conică pe hiper-suprafața energiilor potențiale și pentru 

care varianta de tipul spin-flip este care poate să ne dea soluția corectă.  

Luând în considerare aceste concluzii generale, am efectuat optimizarea geometriilor de echilibru, atât pentru 

molecula dopamină cât și pentru varianta dopamină-o-quinonă aplicând teoria DFT cu funcționala de schimb-corelație 

ωB97X-D3, respectiv setul de bază ma-def2-TZVPP. Configurațiile geometrice sunt prezentate în figura 7. 

  
dopamină Dopamină-o-quinonă 

Figura 7. Geometriile de echilibru a stări fundamentale pentru structurile moleculare dopamină, respectiv dopamină-o-quinonă 

obținută la nivelul de teorie ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP.  

 
Figura 8. Spectrele teoretice de absorbție IR pentru structurile moleculare dopamină, respectiv dopamină-o-quinonă obținută 
la nivelul de teorie ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP. 

După obținerea geometriilor de echilibru s-a continuat cu determinarea frecvențelor modurilor normale de 

vibrație și a spectrelor teoretice IR. Spectrele teoretice de absorbție IR suprapuse pentru structurile moleculare 

dopamină, respectiv dopamină-o-quinonă sunt prezentate în figura 8. După cum se poate observa, picurile 

caracteristice speciei de dopamină-o-quinonă sunt aproape în totalitate ecranate de cele obținute pentru specia 



dopamină, numai picul în jurul frecvenței normale de 1775 cm-1 ar fi o amprentă clară că specia dopamină-o-quinonă 

ar fi prezentă în soluție.   

În pasul următor am trecut la determinarea spectrului de excitare electronică și a nivelelor de energie excitată. În 

acest caz s-a folosit varianta dependentă de timp a metodei DFT. Primele trei stări excitate electronice pentru molecula 

dopamină calculat la nivelul teoriei TD-ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP combinat cu modelul de solvent de tipul CPCM 

(Conductor-like Polarizable Continuum Model) sunt: S1 = 240 nm, S2 = 218 nm, respectiv S3 = 206 nm, iar picurile de 

absorbție măsurate experimental sunt: 290 nm, 264 nm, 237 nm, respectiv 220 nm. După cum se poate observa, în 

ceea ce privește picurile de absorbție, există o discrepanță destul de importantă între cele măsurate experimental și 

calculate teoretic. Drept urmare am trecut la utilizarea unei funcționale mai complicate numită SCS-PBE-QIDH care 

aparține clasei de funcționale de tipul “double-hybrid”, și unde pe lângă forma mixtă a componentei de schimb și cea 

de corelație este tot un mixt între corelația de tip DFT și cea provenită din teoria perturbațiilor de ordinul doi de tipul 

MP2. În acest caz primele trei stări excitate electronice arată astfel: S1 = 256 nm, S2 = 224 nm, respectiv S3 = 208 nm. 

Este o îmbunătățire semnificativă, dar tot insuficient pentru a avea o concordanță relativ bună între valorile 

frecvențelor măsurate experimental și calculate teoretic. Dacă trecem la un nivel al teoriei mai ridicată cea definită de 

teoria „coupled-cluster” și aplicăm metoda STEOM-DLPNO-CCSD, putem obține o îmbunătățire și mai semnificativă (S1 

= 264 nm, S2 = 226 nm, respectiv S3 = 204 nm). Forma orbitalelor naturali al tranziției pentru primele trei stări 

electronice excitate obținută la nivelul de teorie ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP/CPCM sunt prezentate în figura 9. 

   

S1 S2 S3 

Figura 9. Forma orbitalelor naturali al tranziției pentru primele trei stări electronice excitate al dopaminei obținută la nivelul de 

teorie ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP/CPCM. 

 

 

Figura 8. Configurația geometrică a structuri de tip zwitterionică pentru molecula dopamină obținută la nivelul de teorie ωB97X-

D3/ma-def2-TZVPP/CPCM. 

Însă, toate aceste îmbunătățiri aduse modelului teoretic nu acoperă diferența relativ mare (≈ 25 nm) între valorile 

frecvențelor măsurate experimental și calculate teoretic. Drept urmare am inițiat studii asemănătoare și pentru 

structura numită „zwitterion” prin care o grupare OH a dopaminei este deprotonat și apare gruparea C=O⁻, iar 

gruparea NH2 devine protonat și devine NH3
+. Configurația geometrică a structuri de tip zwitterionică pentru molecula 

dopamină este prezentată în figura 8. În acest caz pentru nivelele electronice excitate obținem următoarele valori: i) 

la nivelul teoriei TD-ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP/CPCM - S1 = 265 nm, S2 = 258 nm, S3 = 229 nm, respectiv S4 = 222 nm; 

ii) la nivelul teoriei TD- SCS-PBE-QIDH /ma-def2-TZVPP/CPCM - S1 = 283 nm, S2 = 271 nm, S3 = 241 nm, respectiv S4 = 



224 nm; iii) la nivelul teoriei STEOM-DLPNO-CCSD/ma-def2-TZVPP/CPCM - S1 = 279 nm, S2 = 268 nm, S3 = 238 nm, 

respectiv S4 = 230 nm. Aceste valori ale frecvențelor de absorbție electronică sunt mult mai apropiate de cele măsurate 

experimental, ceea ce ne sugerează faptul că atât structura neutră cât și cea de tip zwitterionică sunt prezente în formă 

de amestec și au o contribuție la spectrul teoretic de absorbție UV-Vis. 

După determinarea spectrelor de absorbție am trecut la calcului spectrelor de fluorescență prin optimizarea 

geometriei de echilibru a primei stări electronice excitate. Configurația geometrică a structuri de echilibru a primei 

stări electronice excitate pentru molecula dopamină împreună cu cea obținută pentru starea fundamentală sunt 

prezentate în figura 9. După cum se poate observa din figura 9, relaxarea dopaminei pe prima stare electronică excitată 

nu induce diferențe majore în geometria moleculei. Energia de tranziție de fluorescență considerată ca diferența de 

energie electronică luată în configurația geometrică a structuri de echilibru a primei stări electronice excitate este: 271 

nm la nivelul teoriei TD-ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP/CPCM, 285 nm la nivelul teoriei TD- SCS-PBE-QIDH /ma-def2-

TZVPP/CPCM, iar pentru configurație geometrică de forma zwitterionică energia de tranziție de fluorescență este: 324 

nm la nivelul teoriei TD-ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP/CPCM, 336 nm la nivelul teoriei TD-SCS-PBE-QIDH/ma-def2-

TZVPP/CPCM. Aceste valori sunt foarte apropiate de cele măsurate experimental, adică 319 nm. 

 

Figura 10. Configurația geometrică a structuri de echilibru a primei stări electronice excitate pentru molecula dopamină 

împreună cu cea obținută pentru starea fundamentală calculată la nivelul de teorie ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP/CPCM. 

Odată ce am obținut geometriile de echilibru a stării fundamentale și a primei stări electronice excitate, respectiv 

am făcut analiza modurilor normale de vibrație pentru cele două geometrii s-a trecut la calcularea spectrului de 

fluorescență cu efectele vibronice incluse, respectiv determinarea constantei de rată de emisie a fluorescenței și 

implicit a timpului de viață a primei stări electronice excitate. În cazul moleculei dopamină pentru constanta ratei de 

emisie a fluorescenței s-a obținut valoarea de 3.17∙108 s-1 care înseamnă un timp de viață de 3.16 ns calculată la nivelul 

de teorie ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP/CPCM. Dacă considerăm conformația zwitterionică atunci pentru constanta ratei 

de emisie a fluorescenței obținem 1.20∙109 s-1 care dă un timp de viață de 0.84 ns fiind foarte aproape de valoarea 

1.07 ns găsită prin tehnicii experimentale. Rata obținută pentru cazul moleculei neutre este compusă în proporție de 

81.05% contribuție date de efectele Franck-Condon (sau FC) și în proporție de 18.95% date de efectele Herzberg-Teller 

(sau HT). În cazul conformației zwitterionică contribuția FC este de 30.37% iar cea de HT de 69.63%. 
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Figura 9. Forma orbitalelor naturali al tranziției pentru primele trei stări electronice excitate al dopaminei-o-quinonă obținută 

la nivelul de teorie ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP/CPCM. 



Primele trei stări excitate electronice pentru molecula dopamină-o-quinonă calculat la nivelul teoriei TD-ωB97X-

D3/ma-def2-TZVPP combinat cu modelul de solvent de tipul CPCM (Conductor-like Polarizable Continuum Model) 

sunt: S1 = 512 nm, S2 = 366 nm, S3 = 323 nm, S4 = 277 nm, respectiv S5 = 214 nm. La nivelul teoriei TD- SCS-PBE-QIDH 

/ma-def2-TZVPP/CPCM ele sunt: S1 = 514 nm, S2 = 367 nm, S3 = 330 nm, S4 = 302 nm, respectiv S5 = 218 nm, iar la 

nivelul teoriei STEOM-DLPNO-CCSD/ma-def2-TZVPP/CPCM - S1 = 582 nm, S2 = 375 nm, S3 = 349 nm, S4 = 249 nm, 

respectiv S5 = 214 nm. În toate cele trei cazuri de teorie, tăria oscilatorului și implicit eficiența de absorbție a primei 

stări electronice excitate este foarte mică. Drept urmare starea S2 va fi cel de pe care procesele fotochimice pot fi 

inițiate. Forma orbitalelor naturali al tranziției pentru primele cinci stări electronice excitate pentru molecula 

dopamină-o-quinonă obținută la nivelul de teorie ωB97X-D3/ma-def2-TZVPP/CPCM sunt prezentate în figura 10. S-a 

constanta ratei de emisie a fluorescenței s-a obținut valoarea de 3.82∙105 s-1 care înseamnă un timp de viață foarte 

lungă, aproximativ 3.6 ms, timp care nu a fost confirmat experimental. Explicația cea mai plauzibilă ar fi o relaxare 

masivă prin canale de conversie internă, adică prin intersecțiile conice între stările S0 și S1, iar relaxarea radiativă este 

aproape inexistentă.  

Diseminarea rezultatelor 

Rezultatele etapei au fost prezentate în cadrul unei conferințe internaționale: PIM 2021 sub forma unei prezentări 

orale intitulată “Low-lying electronic excited states of dopamine”. Totodată în perioada Septembrie – Noiembrie 2021  

a fost elaborată o lucrare intitulată “ Theoretical study of light induced crosslinking reaction between pyrimidine DNA 

bases and aromatic amino acids” și trimisă la revista Frontiers in Bioengineering and Biotechnology - section 

Nanobiotechnology, în anul 2021 cu factor de impact 5,890. Este în curs de elaborare o altă lucrare intitulată “Time-

resolved spectroscopy investigation of dopamine and dopamine-o-quinone photochemical behaviour under UV 

irradiation” și care va fi trimis spre publicare în revista International Journal of Molecular Science având factorul de 

impact de 5,924.  

Plan de activitate pentru Etapa a 2-a de implementare 

În continuare ne propunem un studiu experimental de pH prin intermediul căruia să controlăm nivelul de 

oligomerizare și să identificăm speciile responsabile de emisie de fluorescență precum și caracteristicile acestora 

(spectrul de emisie, timp de viață caracteristic fluorescenței). De asemenea, dorim ca prin variația agenților de oxidare 

și a mediului de polimerizare, să obținem un grad cât mai mare de unități polimerice cât mai ordonate care să își 

păstreze proprietatea de fluorescență. Totodată vom analiza comportamentul fotochimic a polidopaminei în funcție 

componenta unități polimerice și vom încerca să influențăm procesul de polimerizare prin efectele de fotocataliză 

indusă de radiația laser. 

Rezumatul etapei: 

✓ Prin studiul de tip test am demonstrat fiabilitatea metodei DFT prin funcționalele ωB97X-D3 și SCS-PBE-QIDH 

în descrierea geometriilor de echilibru atât pentru starea fundamentală cât și pentru stările electronice 

excitate. Totodată, prin metoda DFT standard dependentă de timp nu este posibil determinarea punctelor de 

intersecție conică, este nevoie de aplicarea variantei spin-flip.  

✓ Prin spectroscopia UV-Vis și Fluorescență s-a obținut spectrele de absorbție UV și cele de fluorescență pentru 

speciile moleculare dopamină, respectiv dopamină-o-quinonă. Caracteristicile spectrale specifice celor două 

molecule au fost interpretate pe baza studiilor teoretice folosind metoda DFT.  

✓ Prin spectroscopia de fluorescență rezolvată în timp s-a obținut constanta de rată de emisie a fluorescenței și 

timpul de viață a primei stări electronice excitate atât pentru specia moleculară dopamină, cât și pentru 

dopamină-o-quinonă care este într-o foarte bună concordanță cu valorile calculate prin metoda DFT.  

✓ Considerarea formei zwitterionică ajută la atribuirea unor picuri de absorbție din spectrul experimental UV-

Vis și identificarea timpilor de viață a primei stări electronice excitate. 
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