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W³asnoœci optyczne oraz struktura molekularna silikonów na bazie

para-(thio)phenoxyphenylu oraz para-(thio)phensulfaphenylu

Streszczenie. W pracy dokonano teoretycznej analizy w³asnoœci optycznych oraz struktury molekularnej materia-
³ów opartych na silikonach stosowanych do produkcji implantów w postaci soczewek wewn¹trzga³kowych. Badania
teoretyczne struktury i w³aœciwoœci optycznych wykonane zosta³y w pakiecie ADF w oparciu o pó³empiryczn¹
metodê DFT bazuj¹c¹ na podejœciu Kohn-Shama. Na podstawie przeprowadzonych badañ teoretycznych okreœlono
parametry struktury badanych polimerów, takie jak: k¹ty dihedralne oraz odleg³oœci miêdzyatomowe. Wyznaczone
widma absorpcyjne zosta³y zestawione z rozk³adami wra¿liwoœci fotoreceptorów. Na podstawie uzyskanych wyni-
ków stwierdzono obecnoœæ maksimum absorpcyjnego w zakresie promowania widzialnego dla zwi¹zku
para-(thio)phensulfaphenylu. Obecnoœæ takiego maksimum w zakresie œwiat³a widzialnego jest niepo¿¹dana i mo¿e
prowadziæ do zaburzeñ w postrzeganiu barw.

THE OPTICAL PROPERTIES AND MOLECULAR STRUCTURE OF SILICONE-BASED PA-
RA-(THIO)PHENOXYPHENYLE AND PARA-(THIO)PHENSULFAPHENYLE
Summary. The paper presents a theoretical analysis of the optical properties and molecular structure of the silico-
ne-based materials used for the manufacture of implants in the form of intraocular lenses. Theoretical studies of the
structure and optical properties has been made in the ADF package based on semi-empirical method based on DFT
Kohn-Sham approach. On the basis of theoretical studies the structure parameters of investigated polymers has been
determined, such as: dihedral angles and interatomic distances. Designated absorption spectra were exhibited toge-
ther with the photoreceptor sensitivity distributions. Obtained results revealed the presence of absorption maximum
in the visible wave range for the para-(thio)phensulfaphenyle. The presence of such a maximum is undesirable and
may lead to disturbances in the color perception.

1. WPROWADZENIE

Jednym z problemów cywilizacyjnych z jakimi spoty-
ka siê nasze spo³eczeñstwo jest mêtnienie soczewki wew-
n¹trzga³kowej czyli powstanie tzw. zaæmy. Na skutek sta-
rzenie siê materia³u biologicznego dochodzi do zaniku
przeziernoœci soczewki ocznej. Soczewka ta stanowi cen-
tralny element uk³adu optycznego oka [1]. Skutkiem cze-
go jest, w pocz¹tkowej fazie, utrata ostroœci wzroku,
a nastêpnie ca³kowity jej zanik. Rozwój nowych generacji
materia³ów do aplikacji biomedycznych oraz metod chi-
rurgicznych umo¿liwia zast¹pienie upoœledzonego na-
rz¹du, sztucznym. Zabieg taki polega na fakomulsyfikacji
czyli rozdrobnieniu ultradŸwiêkami, a nastêpnie odessa-
niu pozosta³oœci uszkodzonej soczewki z torebki soczew-
kowej, i implantacji sztucznej [2].

Biologiczna soczewka oczna (Rys. 1) charakteryzuje
siê wieloma funkcjonalnymi parametrami, które stano-
wi¹ o jej unikalnoœci. Wœród nich nale¿y wymieniæ: wyso-
k¹ przeziernoœæ dla œwiat³a z zakresu promieniowania
Vis, znaczn¹ moc ³ami¹c¹, czy wysok¹ elastycznoœæ. Wy-
soka elastycznoœæ zagwarantowana jest g³ównie dziêki
gradientowej budowie soczewki. Dziêki niej, na skutek
napiêcia miêœnia rzêskowego, mo¿liwa jest zmiana geo-
metrii soczewki. Umo¿liwia to przesuniêcie ogniska ob-
razowego uk³adu optycznego oka. Proces ten nazywany
jest akomodacj¹ i umo¿liwia widzenie przedmiotów blis-
kich. Dodatkowo gradientowa budowa soczewki powo-

duje, ¿e soczewka oczna ma wspó³czynnik za³amania
wy¿szy ni¿ ka¿dy z elementów wchodz¹cych w jej sk³ad
[4].

Wszystkie te czynniki powoduj¹, ¿e od wspó³czes-
nych materia³ów przezacnych do produkcji implantów
wewn¹trzga³kowych oprócz koniecznej biozgodnoœci
wymaga siê aby materia³ charakteryzowa³ siê wysok¹
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Rys. 1. Schemat przedniego odcinka oka z wyszczególnionymi: (1) tê-

czówk¹, (2) gradientow¹ soczewk¹ oczn¹, (3) Ÿrenic¹ [3]



zdolnoœci¹ ³ami¹c¹ (wysokim wspó³czynnikiem za³ama-
nia), wysok¹ transmitancj¹ w zakresie promieniowania
Vis, s³ab¹ transmitancj¹ w zakresie promieniowania UV
oraz znaczn¹ elastycznoœci¹.

Do grupy materia³ów charakteryzuj¹cych siê wysok¹
transmitancj¹ w zakresie promieniowania Vis, znacznym
wspó³czynnikiem za³amania (n=1.60 lub wy¿szym) oraz
znaczn¹ elastycznoœci¹ mog¹ zostaæ zaliczone polimery
na bazie silikonów np. takie jak para-(thio)phenoxyphe-
nyl czy para-(thio)phensulfaphenyl [5].

2. METODYKA BADAÑ

Badania teoretyczne struktury i w³aœciwoœci optycz-
nych wykonane zosta³y w pakiecie ADF (Amsterdam
Density Functional) w wersji 2014, w oparciu o pó³empi-
ryczn¹ metodê DFT (Density-Functional Theory) bazu-
j¹c¹ na podejœciu Kohn-Shama. Zarówno do obliczeñ geo-
metrii badanych struktur molekularnych analizowanych
polimerów, bêd¹cych w uk³adzie niesymetrycznym, jak
i struktury elektronowej zastosowano zbiory bazowe
typu potrójna-STO (Slater Type Orbital) bez zamro¿o-
nych elektronów rdzenia, powiêkszone o jedn¹ funkcjê
polaryzacji (TZP) [6]. U¿yty potencja³ korelacyjno-wy-
mienny opiera³ siê na parametryzacji gêstoœci wed³ug
Vosko [7]. Nielokalne poprawki bazowa³y na funkcjonale
gradientu Handy-Cohena (OPTX) dla wymiany [8]
i funkcjonale gradientu Lee-Yang-Parr (LYP) dla korelacji
[9]. Korekty relatywistyczne elektronów walencyjnych
zosta³y uwzglêdnione u¿ywaj¹c relatywistycznej metody
ZORA [10]. W obliczeniach elektronowych przejœæ ab-
sorpcyjnych u¿yto potencja³u korelacyjno-wymiennego
z modelem œrednich statystycznych orbitali SAOP [11],

w oparciu o zbiór bazowy typu potrójna- STO, powiêk-
szony o jedn¹ funkcjê polaryzacji dla wszystkich pow³ok.
Metody te stosowano z du¿ym powodzeniem w przy-
padkach wêglowych zwi¹zków bionieorganicznych [12].

3. WYNIKI BADAÑ

Technologiczna synteza badanych w niniejszej pracy
polimerów polega na mieszaniu w odpowiednich warun-
kach grup benzenowych w obecnoœci silikonów i kwasu
siarkowego. Podczas tej syntezy struktura kwasu siarko-
wego ulega rozpadowi, powoduj¹c wkomponowanie siê
w polimer albo atomu siarki, albo atomu tlenu, przy czym
proporcje polimerów zawieraj¹cych atom siarki lub atom
tlenu nie jest podczas procesów syntezy sta³y. Dodatko-
wo, podczas samego procesu syntezy uzyskuje siê poli-
mery w uk³adach izomerycznych para, meta, lub orto w za-
le¿noœci od miejsca przy³¹czenia grypy fenylowej ³¹cz¹cej
siê poprzez atom tlenu lub siarki do grupy p-benzenowej.

Ogólnie znane jest sprzê¿enie pomiêdzy geometri¹
molekularn¹, struktur¹ elektronow¹, a przez ni¹ z w³as-
noœciami optycznymi. W szczególnoœci elektronowymi
widmami absorpcyjnymi w interesuj¹cym poprzez zasto-
sowanie w optyce zakresie UV-Vis. Brak jak dot¹d wyni-
ków badañ rentgenostrukturalnych tych polimerów jak
równie¿ analiz widm absorpcyjnych badanych polime-
rów, co wydaje siê zasadne pod k¹tem jakoœci otrzyma-
nych w wyniku syntezy opto-materia³ów. Interesuj¹ce
wydaje siê wiêc porównanie polimerów, w których ³¹cze-
nie grupy fenylowej z grup¹ p-benzenow¹ zachodzi po-
przez atom tlenu (Rys. 2a) lub atom siarki (Rys. 2b).

Strukturê geometryczn¹ badanych polimerów okre-
œlono na podstawie obliczeñ zgodnie z opisan¹ wczeœniej
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Rys. 2. Struktura molekularna (a) para-(thio)phenoxyphenylu oraz (b) para-(thio)phensulfaphenylu



metodyk¹ poprzez minimalizacjê energii ca³kowitej
zamkniêtopow³okowej struktury elektronowej. Nastêp-
nie dla uzyskanych w ten sposób struktur okreœlono od-
leg³oœci miêdzyatomowe oraz k¹ty dihedralne wystêpu-
j¹ce w badanych zwi¹zkach. Otrzymane wyniki zosta³y
zamieszczono, odpowiednio w Tabelach 1 i 2.

Obserwuj¹c parametry struktur geometrycznych ba-
danych polimerów obserwuje siê dwie cechy. Pierwsz¹
z nich jest widoczny fakt, ¿e zast¹pienie atomu tlenu ato-
mem siarki (Rys 3a i 3b) nie powoduje znacz¹cych zmian
w geometrii czêœci polimeru skoordynowanej z czêœci¹
silikonow¹ poprzez atom krzemu. Zarówno odleg³oœci
miêdzy atomowe bezpoœrednio przy atomie krzemu
(Si(23)-C(24), Si(23)-C(15)), jak i k¹ty dihedralne
(C(24)-Si(23)-C(15)) w obu badanych przypadkach maj¹
te same wartoœci. Drug¹ jest du¿a ró¿nica pomiêdzy d³u-
goœciami wi¹zañ i k¹tami dihedralnymi pomiêdzy ato-
mami tlenu lub siarki a najbli¿szymi atomami wêgli grup
fenylowych. W przypadku polimeru para-(thio)phenoxy-
phenylu k¹t dihedralny C(4)-O(17)-C(12) wynosz¹cy
120.1° zmniejsza siê do wartoœci 104.3° dla polimeru
para-(thio)phensulfaphenylu. Przy wzroœcie k¹ta pomiêdzy
atomem siarki a najbli¿szymi atomami wêgla, przy za-
st¹pieniu jego pozycji w strukturze atomem tlenu ob-
serwuje siê wyraŸne zmniejszenie d³ugoœci wi¹zania
C(12)-O(17) i C(4)-O(17) w stosunku do analogicznych
d³ugoœci C(12)-S(17) i S(4)-O(17) (Tab. 1). W obu bada-
nych przypadkach d³ugoœci wi¹zañ pomiêdzy atomami
wêgla grup fenylowych, jak równie¿ ich k¹ty dihedralne
posiadaj¹ wartoœci analogiczne do obserwowanych w in-

nych uk³adach molekularnych zawieraj¹cych grupy feny-
lowe [12].

Tab. 1. Odleg³oœci miêdzyatomowe badanych polimerów

para-(thio)phenoxyphenyl para-(thio)phensulfaphenyl

oznaczenia
atomów

odleg³oœæ
(Å)

oznaczenia
atomów

odleg³oœæ
(Å)

C(4)-O(17) 1.384 C(4)-S(17) 1.783

C(12)-O(17) 1.396 C(12)-S(17) 1.791

C(4)-C(5) 1.400 C(4)-C(5) 1.402

C(3)-C(4) 1.401 C(3)-C(4) 1.407

C(11)-C(12) 1.399 C(11)-C(12) 1.403

C(12)-C(13) 1.396 C(12)-C(13) 1.402

Si(23)-O(37) 1.697 Si(23)-O(37) 1.697

Si(23)-O(38) 1.703 Si(23)-O(38) 1.703

Si(23)-C(24) 1.872 Si(23)-C(24) 1.872

Si(23)-C(15) 1.863 Si(23)-C(15) 1.863

O(35)-O(37) 1.496 O(35)-O(37) 1.496

O(38)-O(39) 1.499 O(38)-O(39) 1.499

C(24)-C(29) 1.410 C(24)-C(29) 1.410

C(24)-C(25) 1.408 C(24)-C(25) 1.408

C(2)-C(15) 1.410 C(2)-C(15) 1.411

C(9)-C(15) 1.407 C(9)-C(15) 1.407

* pozosta³e d³ugoœci wi¹zañ w grupach fenylowych wy-
nosz¹ 1.398 Å
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Rys. 3. Numeracja atomów polimerów (a) para-(thio)phenoxyphenylu oraz (b) para-(thio)phensulfaphenylu u¿ytych do opisu odleg³oœci miêdzyato-

mowych i k¹tów dihedralnych. Atomy wodoru zosta³y pominiête



Tab. 2. K¹ty dihedralne badanych polimerów

para-(thio)phenoxyphenyl para-(thio)phensulfaphenyl

oznaczenia
atomów

k¹ty dihe-
dralne (°)

oznaczenia
atomów

k¹ty dihe-
dralne (°)

C(3)-C(4)-C(5) 120.4 C(3)-C(4)-C(5) 119.3

C(11)-C(12)-C(13) 120.9 C(11)-C(12)-C(13) 120.0

C(4)-O(17)-C(12) 120.1 C(4)-S(17)-C(12) 104.3

C(3)-C(4)-O(17) 115.8 C(3)-C(4)-S(17) 116.0

C(13)-C(12)-O(17) 117.0 C(13)-C(12)-S(17) 117.0

C(29)-C(24)-C(25) 118.3 C(29)-C(24)-C(25) 119.3

C(2)-C(15)-C(9) 117.6 C(2)-C(15)-C(9) 117.5

C(24)-Si(23)-C(15) 114.9 C(24)-Si(23)-C(15) 115.0

C(29)-C(24)-Si(23) 120.3 C(29)-C(24)-Si(23) 120.2

C(2)-C(15)-Si(23) 120.1 C(2)-C(15)-Si(23) 120.1

C(24)-Si(23)-(O37) 101.5 C(24)-Si(23)-(O37) 101.5

C(24)-Si(23)-O(38) 111.7 C(24)-Si(23)-O(38) 111.7

Si(23)-O(37)-O(35) 106.5 Si(23)-O(37)-O(35) 106.5

Si(23)-O(38)-O(39) 101.0 Si(23)-O(38)-O(39) 101.0

Elektronowe widma absorpcyjne uzyskane zosta³y
dla badanych polimerów w stanie podstawowym. Cha-
rakter tych widm uzyskano przy za³o¿eniu sta³oœci szero-
koœci po³ówkowych poszczególnych przejœæ absorpcyj-
nych zak³adaj¹c, ¿e ich wartoœæ wynosi 15 nm.

Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na stwier-
dziæ, ¿e para-(thio)phenoxyphenyl (Rys. 4a) charaktery-
zuje siê wysok¹ transmitancj¹ w ca³ym zakresie promie-
niowania widzialnego (Vis) oraz znaczn¹ absorpcj¹ pro-
mieniowania w zakresie UV B i C. W przypadku pa-
ra-(thio)phensulfaphenylu (Rys. 4b) stwierdzono obec-
noœæ przejœæ absorpcyjnych daj¹cych wk³ad do widoczne-
go piku w okolicach 420 nm (obszar oznaczony na rysun-
ku 4b symbolem �) oraz znacznie wy¿sz¹ absorpcjê w ca-
³ym zakresie UV. O ile wzrost absorpcji promieniowania
UV bêdzie wp³ywa³ pozytywnie na uk³ad wzrokowy,
czyli redukowa³ ekspozycjê siatkówki na szkodliwe pro-
mieniowanie UV, o tyle spadek transmitancji œwiat³a
w obrêbie d³ugoœci fali oko³o 420 nm, czyli blisko maksi-
mum wra¿liwoœci czopków typu S, bêdzie powodowa³
s³absz¹ reakcjê fotoreceptora. Ze wzglêdu na wspó³dzia-
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Rys. 4. Widma absorpcyjne (a) para-(thio)phenoxyphenylu oraz (b) para-(thio)phensulfaphenylu zestawione ze znormalizowanymi rozk³adami czu-

³oœci fotoreceptorów odpowiedzialnych za widzenie skotopowe (szary) i fotopowe (R, G, B)



³anie i komparatywny charakter rozró¿niania przez foto-
receptory impulsów œwietlnych o ró¿nych barwach (d³u-
goœciach fali) mo¿e to powodowaæ powstanie istotnych
ró¿nic w ich postrzeganiu.

4. WNIOSKI

Na podstawie badañ teoretycznych wykonanych
w pakiecie ADF, w oparciu o pó³empiryczn¹ metodê DFT
bazuj¹c¹ na podejœciu Kohn-Shama, zosta³y wyznaczone
parametry struktury molekularnej i geometrycznej
para-(thio)phenoxyphenylu oraz para-(thio)phensulfa-
phenylu. Wyniki badañ teoretycznych przy dodatkowym
przyjêciu za³o¿eñ sta³oœci szerokoœci po³ówkowych po-
szczególnych przejœæ absorpcyjnych i jednoczesnym za³o-
¿eniu, ¿e ich wartoœæ wynosi 15 nm pozwoli³y uzyskaæ
widma absorpcyjne badanych zwi¹zków. Po zestawieniu
ich z rozk³adami wra¿liwoœci fotoreceptorów na barwy
okaza³o siê, ¿e para-(thio)phensulfaphenyl posiada
maksimum absorpcyjne w obrêbie maksimum wra¿li-
woœci czopków typu S. Obecnoœæ takiego maksimum jest
niepo¿¹dana w przypadku implantu wewn¹trzga³kowe-
go, gdy¿ mo¿e wywo³ywaæ zaburzenia w postrzeganiu
barw.
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