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Niniejsza pozycja jest monografią naukową dotyczącą aktualnych badań
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Przedmowa
Jest nam niezmiernie miło, że do Państwa rąk trafiła już piąta edycja monografii
„Kwadrans dla Chemii”.
W niniejszej monografii naukowej uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Online 2020
mieli szansę publikacji artykułów na temat wybranych badań i doniesień chemicznych.
Rozdziały zostały napisane zarówno na podstawie badań własnych autorów,
jak i przeglądu literaturowego. Ponadto, w niniejszej pozycji znajduje się relacja
z I Ogólnopolskiej Konferencji Online 2020.
Mamy nadzieję, że kolejny zjazd SSPTChem przyniesie wydanie kolejnej edycji
monografii „Kwadrans dla Chemii”.
Pragniemy podziękować Oficynie Edukacyjnej * Krzysztof Pazdro Sp. z.o.o
za wydanie niniejszej pozycji. Liczymy na dalszą owocną współpracę z Państwa
wydawnictwem.

Przyjemnej lektury życzy
Zarząd Sekcji Studenckiej PTChem
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ARTYKUŁ ORYGINALNY | ORIGINAL PAPER

Podsumowanie I Ogólnopolskiej Konferencji Online Sekcji
Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Summary of the 1st Online Conference of the Student’s Section
of the Polish Chemical Society
Tomasz Kostrzewa, Maciej Cieślak, Nikola Fajkis-Zajączkowska, Paulina Filipczak,
Daria Jaworska, Aleksandra Skoczeń, Piotr Stasiewicz, Tomasz Swebocki
Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego
ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
ssptchem@ptchem.pl

STRESZCZENIE
W dniach 10-12 września 2020 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Online Sekcji
Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (IOKO 2020). W Konferencji wzięło udział
75 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 34 komunikaty z badań
własnych, 4 komunikaty popularnonaukowe, 19 posterów z badań własnych oraz 18 posterów
popularnonaukowych.
Podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Online SSPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 6 wykładów
zaproszonych gości. Zapraszamy, do zapoznania się z krótkimi notkami biograficznymi naszych
tegorocznych wykładowców oraz krótkiego podsumowania konferencji.

ABSTRACT
On September 10-12, 2020, the 1st Online Conference of the Student’s Section of the Polish Chemical
Society (IOKO 2020) took place. 75 participants from numerous academic institutions
in Poland took part in the event. 34 reports from own research, 4 popular science messages,
19 posters from own research and 18 popular science posters were delivered.
During the 1st Online Conference of SSPTChem, we had the opportunity to listen to 6 lectures, given
by invited guests. We invite you to read the short biographical notes of our lecturers
this year and a short summary of the conference.
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ZAPROSZENI GOŚCIE
PROF. KRZYSZTOF MATYJASZEWSKI
(Carnegie Mellon University)
Krzysztof Matyjaszewski to jeden z czołowych badaczy i pedagogów w dziedzinie
chemii polimerów na świecie. Urodzony w Polsce i tutaj również obronił doktorat,
następnie wyruszył w świat – pracował na Uniwersytecie na Florydzie, Uniwersytecie
Paryskim i ostatecznie w roku 1985 dołączył do Carnegie Mellon w Pittsburghu,
gdzie założył i obecnie kieruje Centrum Inżynierii Makromolekularnej.
Utworzył konsorcjum badawcze z różnymi korporacjami przemysłowymi,
aby poszerzyć wiedzę na temat kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej, w tym ATRP,
aby przyspieszyć transfer tej technologii do różnych zastosowań komercyjnych.
Prof. Matyjaszewski jest współwynalazcą 62 opatentowanych technologii w USA,
posiada 154 patenty międzynarodowe i ma 36 wniosków patentowych oczekujących
na zatwierdzenie. Prof. Matyjaszewski otrzymał ogromną liczbę nagród za swoją pracę
(Jego prace były cytowane w literaturze naukowej ponad 150 000 razy,
co czyni go jednym z najczęściej cytowanych chemików na świecie). Na podstawie
liczby cytowań w bazie danych Instytutu Filadelfijskiego Matyjaszewski typowany
był w 2008 przez naukowy serwis Thomson Reuters jako poważny kandydat
do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Profesor przedstawił wykład
pt. “Macromolecular Engineering by Taming Free Radicals”
PROF. MACIEJ GONIEWICZ
(Roswell Park Comprehensive Cancer Center)
Prof. Maciej Goniewicz uzyskał stopień magistra farmacji oraz doktora w dziedzinie
toksykologii i farmakologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Ukończył staże podoktoranckie na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco
oraz Queen Mary University w Londonie. Od 2013 roku pracuje na Wydziale Prewencji
Nowotworów Centrum Onkologii w Buffalo. Pełni tam także funkcję dyrektora
“Nicotine and Tobacco Product Assessment Resource (NicoTAR)”, jednego z niewielu
niezależnych laboratoriów testujących produkty tytoniowe. Prof. Goniewicz
jest ekspertem w dziedzinie ryzyka zdrowotnego związanego z paleniem tytoniu
oraz inhalowaniem nowatorskich wyrobów nikotynowych, w szczególności
elektronicznych papierosów. Jego badania dotyczą identyfikacji i pomiaru stężeń
toksycznych substancji emitowanych z produktów tytoniowych oraz oceny
toksykologicznej tych produktów. Prof. Goniewicz jest notowany w rankingach
najczęściej cytowanych naukowców. Jest też konsultantem Amerykańskiej Agencji
Żywności i Leków (FDA), Komisji Europejskiej, Brytyjskiej Agencji Leków i Produktów
Leczniczych (MHRA), Ministerstwa Zdrowia Kanady, oraz Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Podczas IOKO 2020 można było wysłuchać wykładu profesora
pt.
„Nie
tylko
nikotyna,
czyli
chemia
elektronicznych
papierosów”.
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Warto też dodać, że Maciej Goniewicz od września 2001 do grudnia 2003 pełnił funkcję
Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
PROF. JACEK MŁYNARSKI
(Instytut Chemii Organicznej PAN)
Profesor Jacek Młynarski ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie w roku 1995. W 2000 r. w Instytucie Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk (IChO PAN) obronił pracę doktorską, za którą̨ otrzymał
Nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Krajowe (START) Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2001-2002 odbył staż podoktorski w Instytucie
Maxa Plancka w Mulheim (Niemcy) w grupie prof. Aloisa Fürstnera jako stypendysta
Fundacji Alexandra von Humboldta. Stopień doktora habilitowanego uzyskał
w roku 2006 w IChO PAN, a w roku 2007 został laureatem Nagrody Włodzimierza
Kołosa przyznawanej przez PAN. W latach 2008 do 2018 był profesorem Uniwersytetu
Jagiellońskiego i kierownikiem Zespołu Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
na Wydziale Chemii UJ. Od roku 2019 jest zastępcą dyrektora ds. naukowych
w Instytucie Chemii Organicznej PAN, gdzie kieruje również zespołem naukowym.
Tematyka badawcza grupy prof. Młynarskiego obejmuje stereokontrolowaną syntezę
związków naturalnych, reakcję glikozydowania i katalizę enancjoselektywną
z wykorzystaniem kompleksów metali i organokatalizatorów. Prof. Młynarski
jest również polskim reprezentantem w Europejskim Towarzystwie Chemicznym,
członkiem komitetu redakcyjnego European Journal of Organic Chemistry
i doradcą naukowym firmy Polpharma S.A. W czasie IOKO 2020 można było zapoznać
się z wykładem profesora pt. „Stereokontrolowane syntezy leków i związków
naturalnych zawierających cukry”.
DR JACEK KOLANOWSKI
(Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)
Dr Jacek Kolanowski studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
następnie rozpoczął swoją zagraniczną karierę naukową – w 2013 roku uzyskał
stopień doktora chemii w ENS Lyon we Francji, następnie pracował na dwóch stażach
podoktorskich w Sydney w Australii. Teraz z powrotem w Poznaniu, w Instytucie
Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk buduje własną grupę badawczą
i globalną sieć współpracowników. Prowadzi Zakład „Sondy Molekularne i Proleki”,
który zajmuje się najnowocześniejszymi badaniami z pogranicza chemii, biologii
komórkowej i czujników molekularnych, podczas których projektuje, syntezuje i stosuje
unikalne narzędzia chemiczne do badania biochemii i oddziaływań molekularnych
w komórkach i zwierzętach. Doktor Kolanowski jest również kierownikiem
Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych, które zapewnia ekspertyzę
i infrastrukturę do identyfikacji, optymalizacji i walidacji biologicznie aktywnych małych
cząsteczek. Pasjonuje się interdyscyplinarnymi badaniami chemicznymi, łączeniem
światowej społeczności obrazowania molekularnego i biologii chemicznej,
9

K WAD RANS

DLA

C HEMII 2020 | MONOGR AFIA | SSPTC HEM

zasięgiem
naukowym
i
rozpowszechnianiem
wśród
opinii
publicznej.
Doktor Jacek Kolanowski wygłosił wykład pt. “Dual-Analyte Responsive Probes
for Studying Biochemical Analytes: Application in Drug Discovery and Fluorescent
Nanoscopy”.
DR JOANNA DRZEŻDŻON
(Uniwersytet Gdański)
Dr Joanna Drzeżdżon ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III
Sobieskiego w Wejherowie. W 2007 r. podjęła studia na kierunku Chemia na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskała kolejno: tytuł zawodowy magistra
w 2012 roku oraz stopień doktora nauk chemicznych w 2017 roku.
Obecnie jest pracownikiem Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą badań nad syntezą
oraz właściwościami fizykochemicznymi związków koordynacyjnych jonów metali
przejściowych, a także zastosowań związków kompleksowych chromu(III), wanadu(IV)
oraz kobaltu(II) jako katalizatorów polimeryzacji olefin. Jest współautorką 48 publikacji
naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także 2 zgłoszeń
patentowych. Dr Drzeżdżon jest laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium w programie START
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W trakcie IOKO 2020 uczestnicy mogli wysłuchać
wykładu nt. „Postmetalocenowych katalizatorów polimeryzacji olefin”.
DR MACIEJ ZARANEK
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr Maciej Zaranek ukończył chemię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, po czym swoją przygodę z tą dyscypliną kontynuował w ramach studiów
doktoranckich na tej samej uczelni. W ramach Stypendium Rządu Republiki
Francuskiej odbył staż naukowy w Unite de Catalyse et Chimie du Solide
na Uniwersytecie Lille 1 (Francja). Po powrocie do kraju, tematykę tę kontynuował
w ramach grantu Preludium. Stopień doktora zdobył w 2019 r., broniąc rozprawy
pt. „Reaktywność silanów w procesach sililowania alkenów i alkoholi w obecności
trialkolohydroboranów litowców”. Zainteresowania naukowe dr. Macieja Zaranka
obejmują szczególnie katalityczne przekształcenia związków krzemoorganicznych
(w tym reakcję hydrosililowania i pochodne), a ostatnio rozszerzyły się o możliwość
zastosowania związków kobaltu jako katalizatorów procesów funkcjonalizacji
cząsteczek organicznych. Obecnie jest pracownikiem Centrum Zaawansowanych
Technologii UAM i prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemii UAM.
Dr Maciej Zaranek jest laureatem stypendium badawczego BGF oraz stypendium
w ramach programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Podczas konferencji
dr Maciej Zaranek przedstawił wykład pt. „Reakcje sililowania w obecności
trialkiloborowodorków litowców”.
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PODSUMOWANIE
W skład Komitetu Naukowego weszli:
Prof. dr hab. Izabela Nowak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Maciej Goniewicz – Roswell Park Comprehensive Cancer Center
Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Jacek Lipok – Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Krzysztof Matyjaszewski – Carnegie Mellon University
Prof. dr hab. Artur Michalak – Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Jacek Młynarski – Instytut Chemii Organicznej PAN
Prof. dr hab. Robert Pietrzak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Szymon Bocian – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Dagmara Jacewicz – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Rafał Latajka – Politechnika Wrocławska
Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:
Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ponadto patronat objęli:
• Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. uczelni
• Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzej Kudelski
• Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. Wiesław Wieczorek
• Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
• Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
• Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska
• Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak
• Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
• Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
• Dyrektor Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Władysław Lasoń
• Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Mariusz Makowski
• Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
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Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach
dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technicznego
prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Pandemia w roku 2020 zmusiła nas do odwołania Zjazdu Wiosennego Sekcji
Studenckiej PTChem. Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami w formie online
podczas Internetowej Ogólnopolskiej Konferencji Online 2020 pozwolił na nawiązanie
nowych więzi i przyjaźni w świecie Młodych Chemików, na rozwinięcie swoich
naukowych możliwości, zaowocował nowymi badawczymi pomysłami oraz pomógł
rozwijać horyzonty dzięki zróżnicowanej tematyce zaprezentowanych wykładów.
Do wysokiego poziomu konferencji przyłożyli się znacznie uczestnicy, których
prezentacje zarówno ustne jak i plakatowe pokazały jak wiele ciekawych i trudnych
problemów badawczych rozwiązują tak młodzi naukowcy.
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PRACA PRZEGLĄDOWA | REVIEW

Zjawisko emisji indukowanej agregacją (AIE)
Aggregation-induced emission phenomenon (AIE)
Justyna A. Adamczyk1, Lena Marciniak2, Michał Rachwalski1, Adam M. Pieczonka1
1

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, Zakład Katalizy
i Syntezy Organicznej
2
Szkoła Doktorska BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk
w Łodzi
justyna.adamczyk@edu.uni.lodz.pl
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STRESZCZENIE
Zjawisko emisji indukowanej agregacją (AIE, ang. Aggregation-Induced Emission) jest tematem
zainteresowań wielu naukowców na całym świecie, głównie ze względu na bardzo duże możliwości
aplikacyjne w dziedzinie elektroniki organicznej, czy bioobrazowania. W 2020 roku pojawiło się około
600 nowych publikacji zawierających jako słowo kluczowe “aggregation-induced emission”.
Za główny mechanizm odpowiadający za AIE uznaje się zahamowanie ruchów
wewnątrzcząsteczkowych (RIM, ang. Restriction of Intramolecular Motions), jednak dla wielu
luminoforów mechanizmy nadal pozostają niejasne. Celem tego przeglądu jest przedstawienie istoty
zjawiska AIE, omówienie niektórych mechanizmów odpowiedzialnych za emisję w stanie agregacji
oraz przedstawienie kilku najnowszych doniesień na temat wykorzystania luminoforów aktywnych AIE.

ABSTRACT
The aggregation-induced emission phenomenon (AIE) is the subject of research of many scientists
around the world, mainly due to the many application possibilities in the field of organic electronics
or bioimaging. In 2020, about publications containing the “aggregation-induced emission”
as the keyword. Restriction of intramolecular motions (RIM) is believed to be the main mechanism
responsible for AIE, but for many luminogens the mechanisms remain unclear. In this review,
the main concepts of AIE are going to be explained, some of the mechanisms responsible
for aggregated emissions is going to be discussed and some of the latest reports on the use of AIE
active organic compounds is going to be presented.
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WSTĘP
Światło ma zasadnicze znaczenie dla wszechświata, jest nie tylko przydatne,
ale także tajemnicze dla ludzkości, która już we wczesnych etapach cywilizacji
wkładała wiele wysiłku, aby rozszyfrować procesy odpowiadające za jego emisję.
W dzisiejszych czasach klasyczne badania procesów luminescencji, czyli emisji
światła przez związki organiczne były prowadzone przede wszystkim w roztworach.1
Na przykład, parametry fotofizyczne takie jak czas życia ekscytonów, szybkość zaniku
luminescencji czy wydajność kwantowa były zwykle mierzone dla rozcieńczonych
roztworów, w których cząsteczki luminoforu są znacznie rozproszone i izolowane,
bez interakcji między sobą części chromoforowych, czyli tych odpowiadających
za absorpcję i emisję promieniowania. Badania nad roztworami wniosły duży wkład
do podstawowego zrozumienia procesów luminescencji na poziomie molekularnym,
jednakże wniosków wyciągniętych dla rozcieńczonych roztworów nie można było
odnieść do roztworów w stanie stężonym, bowiem jak się okazuje, wiele organicznych
luminoforów wykazuje zróżnicowane zachowanie podczas emitowania światła
w rozcieńczonych i stężonych roztworach. Na przykład, często występującym
zjawiskiem dla roztworów w wysokich stężeniach jest osłabienie lub wygaszenie
luminescencji
powszechnie
znane
jako
„wygaszanie
stężeniowe”
2
(CQ, ang. Concentration Quenching). Główną przyczyną procesu wygaszania jest
tworzenie się agregatów, a całe zjawisko często nazywa się wygaszaniem
spowodowanym agregacją (ACQ, ang. Aggregation-Caused Quenching).3
Słownik Oxford Dictionary i Wikipedia definiują „agregat” jako „całość powstałą
z połączenia kilku oddzielnych elementów” oraz jako „zbiór elementów, które
są zebrane razem, aby utworzyć sumę”.4 Przykład związku wykazującego efekt ACQ
pokazano na Rys. 1. Rozcieńczony roztwór (10 µM) N,N-dicykloheksylo-1,7-dibromo3,4,9,10-diiimidu-perylenotetrakarboksylowego (DDPD lub 1) w tetrahydofuranie
(THF) wykazuje bardzo silną luminescencję.5 Dodanie wody osłabia jego emisję
w THF, ponieważ nie mieszanie się DDPD z wodą zwiększa lokalne stężenie
luminoforu i jest przyczyną agregacji jego cząsteczek. Kiedy zawartość wody jest
zwiększona do 60% obj., moc solwatacji mieszaniny THF/woda staje się tak niska,
że większość cząsteczek DDPD zostaje zagregowana. W wyniku tworzenia
się agregatów emisja światła DDPD jest całkowicie wygaszona.

Rysunek 1. (A) Struktura chemiczna związku 1 oraz kształt
(B) Ilustracja fluorescencji dla roztworu/zawiesiny w mieszaninie THF/woda5
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DDPD w swej strukturze zawiera rdzeń perylenowy, który kształtem przypomina
dysk. Pierścienie perylenowe mogą wykazywać silne oddziaływania p-p które skutkują
powstawaniem ekscymerów, prowadząc w ten sposób do zaobserwowanego efektu
ACQ. Efekt ten jest charakterystyczny dla większości węglowodorów aromatycznych
i ich pochodnych. Strukturalny powód występowania tego zjawiska wynika z tego,
że konwencjonalne luminofory zbudowane są z płaskich pierścieni aromatycznych,
które wykazują silne oddziaływania w stanie zagregowanym. Również podstawowa
strategia tworzenia luminoforów opiera się na tworzeniu wielu sprzężonych układów
i łączeniu ze sobą pierścieni aromatycznych w celu zwiększenia intensywności emisji.
Wynikające z tego połączenia rzeczywiście mogą wydajniej emitować światło,
ale jednocześnie ich efekty ACQ stają się intensywniejsze, ponieważ zwiększa
się prawdopodobieństwo, że takie duże luminofory będą tworzyć ekscymery.
Efekty ACQ były również obserwowane w nieorganicznych układach luminoforowych,
takich jak kropki kwantowe. Efekt ACQ jest ogólnie uważany za szkodliwy z punktu
widzenia zastosowań w świecie rzeczywistym. Na przykład, jest on poważną
przeszkodą w wytworzeniu wydajnej organicznej diody elektroluminescencyjnej
(OLED, ang. Organic Light Emitting Diode) do konstrukcji, której luminofory
są używane jako cienkie filmy ciała stałego. W stanie stałym stężenie związku osiąga
maksimum ze względu na brak rozpuszczalnika, a zatem efekt ACQ staje
się najintensywniejszy. Ponieważ wygaszanie emisji jest szkodliwe, jeżeli chodzi
o praktyczne zastosowania, wiele grup badawczych poczyniło liczne wysiłki w celu
rozwiązania tego problemu. Typowe działania obejmowały stosowanie reakcji
chemicznych, metody fizyczne i/lub procesy inżynieryjne utrudniające tworzenie
się agregatów luminoforycznych.6 Przykładowo, duże jednostki cykliczne takie
jak polimery, były mieszane z chromoforami, aby powstrzymać zbliżanie
się luminoforów do siebie. Zastosowania te spowodowały jednak spadek wydajności
emisji wywołany skręceniem konformacji i zaburzeniem przepływu ładunku.
Sedno sprawy polega na tym, że takie próby są działaniami przeciwnymi
do naturalnych procesów zachodzących w luminoforach, ponieważ cząsteczki mają
wewnętrzną tendencję do tworzenia agregatów w stężonych roztworach lub w ciele
stałym.
Przełom w badaniach nastąpił w 2001 roku, kiedy grupa badawcza
prof. Tanga odkryła niezwykły układ, w którym agregacja działała raczej
konstruktywnie niż destrukcyjnie. Stwierdzono wtedy, że szereg pochodnych silolu
nie wykazuje emisji w rozcieńczonym roztworze, ale staje się silnie luminescencyjny,
gdy jego cząsteczki były zagregowane w stężonych roztworach lub w postaci cienkiego
filmu ciała stałego.7 Ponieważ emisja światła została wywołana przez tworzenie
się agregatów, nazwano ten proces „emisją indukowaną agregacją”
(AIE, ang. Aggregation-Induced Emission). Efekt AIE jest dokładnie odwrotny
do przedstawionego wcześniej efektu ACQ, dzięki czemu umożliwia on podejmowanie
badań na temat pozytywnego działania wykorzystującego zjawisko agregacji, zamiast
pracy nad zniwelowaniem skutków agregacji. Jak stwierdzono powyżej, procesy
fotofizyczne dla rozcieńczonych roztworów zostały dogłębnie zbadane, natomiast
procesom luminescencyjnym w stanie zagregowanym nie poświęcono tak dużo uwagi.
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Zaciekawienie tematem poskutkowało opracowaniem wielu nowatorskich układów
AIE.8 W kolejnych rozdziałach przedstawiona zostanie charakterystyka tego zjawiska,
mechanizmy odpowiedzialne za jego występowanie w cząsteczkach oraz przykłady
praktycznych zastosowań.
CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA EMISJI INDUKOWANEJ AGREGACJĄ (AIE)
Heksafenylosilol (HPS lub 2) był jedną z pierwszych pochodnych silolu, dla którego
odkryto zjawisko AIE. HPS można więc uznać jako prototyp luminoforów wykazujących
AIE.8 Analiza strukturalna pokazała, że w przeciwieństwie do konwencjonalnych
cząsteczek, takich jak płaski perylen w kształcie dysku, HPS ma kształt niepłaskiego
śmigła (Rys. 2). Ta różnica w strukturze molekularnej może powodować różnicę
w emisji. W rozcieńczonym roztworze zawierającym cząsteczki HPS sześć pierścieni
fenylowych podlega dynamicznym obrotom wewnątrzcząsteczkowym względem
rdzenia, więc energia w stanie wzbudzonym zostaje wykorzystana właśnie
na te działania i cząsteczka staje się „nie-luminescencyjna”. W stanie zagregowanym
cząsteczki HPS ze względu na kształt śmigła nie mogą układać się w stosy dysków,
co ogranicza oddziaływania p-p w tych układach. Obroty wewnątrzcząsteczkowe
są również znacznie ograniczone ze względu na właściwości fizyczne.
To właśnie ograniczenie rotacji wewnątrzcząsteczkowej blokuje niepromienistą
ścieżkę emisji i otwiera kanał promienisty, bowiem cząsteczka nie musi już zużywać
energii na ruchy wewnątrzcząsteczkowe. W rezultacie cząsteczki HPS stają się silnie
emisyjne w stanie zagregowanym.

Rysunek 2. (A) Struktura chemiczna związku 2 oraz kształt
(B) Ilustracja fluorescencji dla roztworu/zawiesiny w mieszaninie THF/woda8

cząsteczek

(śmigła),

Przyglądając się bliżej procesom agregacji oraz emisji cząsteczek można w prosty
i szybki sposób zaplanować strukturę związków organicznych, które będą wykazywały
silną luminescencję w ciele stałym. Aby bardziej zrozumieć procesy zachodzące na
poziomie molekularnym przyjrzyjmy się 1-metylo-1,2,3,4,5-pentafenylosilolowi (3)
(Rys. 3) – związkowi organicznemu, od którego wszystko się zaczęło.7 Kiedy grupa
prof. Tanga poszukiwała wysoce emisyjnych liniowych i hiperrozgałęzionych
polimerów, ich uwagę przyciągnęła grupa cząsteczek o nazwie „silole”,
o liniowo sprzężonej strukturze. Podczas procesu oczyszczania związku 3 badacze
zauważyli intrygujące zjawisko: gdy kropla roztworu 3 została umieszczona na płytce
do chromatografii cienkowarstwowej (TLC), mokre miejsce trudno było uwidocznić
za pomocą lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe (UV), ale wysuszona plama
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(po odparowaniu rozpuszczalnika) była wyraźnie widoczna po oświetleniu
promieniowaniem UV. To sugeruje, że związek wykazywał luminescencję
nie po rozpuszczeniu, ale po agregacji. Te rzadkie wtedy obserwacje skłoniły
ich do dalszych badań. Gdy rozcieńczony roztwór związku 3 w etanolu został
wzbudzony przy 381 nm, nie zaobserwowano prawie żadnych sygnałów
fotoluminescencji (PL, ang. Photoluminescence). Dopiero przy 100-krotnym
powiększeniu zaobserwowano pik emisji, co oznacza, że cząsteczka związku 3
rzeczywiście jest słabym emiterem, gdy ten jest molekularnie rozpuszczony w dobrym
rozpuszczalniku. Natomiast kiedy do roztworu etanolu dodano wody
(końcowe stężenia utrzymywane na niezmienionym poziomie 10 µM) zaobserwowano
intensywne widmo PL. Widma PL rejestrowano w identycznych warunkach
pomiarowych (Rys. 3(A)). Różnice wynikają z tego, że cząsteczki silolu
są nierozpuszczalne w wodzie i tworzą agregaty.

Rysunek 3. Struktura cząsteczki 3: (A) widmo fotoluminescencji dla zawiesiny etanol/woda, roztworu
etanolu i ciała stałego, (B) wykres zależności wydajności kwantowej od składu zawiesiny etanol/woda7

„Roztwory” były jednak makroskopowo jednorodne bez osadu, co sugeruje,
że agregaty silolowe mają wymiar nano. Zbadano również emisję dla cienkiego filmu
ciała stałego, który został przygotowany poprzez osadzanie z fazy gazowej. Wynik
również dał silne widmo PL i w ten sposób analizy spektroskopowe potwierdziły
wstępne obserwacje. Aby uzyskać obraz ilościowy, zmierzono również wydajność
kwantową fotoluminescencji (ΦF, ang. Quantum yield) w etanolu i mieszaninach wodaetanol, przy użyciu 9,10-difenylantracenu jako odniesienia (Rys. 3(B)).
Wartość ΦF dla roztworu etanolu wynosiła 0.63×10-3 mieszcząc się w zakresie wartości
literaturowych (0.31-5.13×10-3) dla ich podobnych pochodnych. Wartość ΦF pozostała
prawie niezmieniona aż do momentu dodatku wody w 50%. Po tym zaczęła szybko
rosnąć. Kiedy frakcja wodna wynosiła 90%, ΦF wzrosła do 0.21, czyli 333 razy więcej
niż roztwór etanolu. Trajektoria zmiany ΦF sugeruje, że molekularnie rozpuszczony
związek 3 zaczyna wraz ze wzrostem frakcji wodnej powyżej 50% gromadzić
się w nanoagregaty. Podobny wynik uzyskano po dodaniu wody do roztworów związku
3 w THF. Zmianę widma PL w zależności od zmiany składu rozpuszczalników uznano
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za szczególny typ solwatochromizmu, a czułe włączanie/wyłączanie emisji światła
przez agregację/dezagregację znalazło wiele zastosowań.
MECHANIZMY ODPOWIEDZIALNE ZA AIE
W
ostatnim
dziesięcioleciu
wiele
grup
badawczych
pracowało
nad rozszyfrowaniem mechanizmów AIE, projektowaniem nowych luminoforów,
manipulacją
strukturami
morfologicznymi
oraz
badaniem
zastosowań
technologicznych. Dynamiczne badania zaowocowały zebraniem wielu potencjalnych
mechanizmów odpowiadających za emisję indukowaną agregacją. Należą do nich
między innymi: zahamowanie ruchów wewnątrzcząsteczkowych (RIM, ang. Restiction
of Intramolecular Motions)9, w skład których wchodzi zahamowanie
wewnątrzcząsteczkowej rotacji (RIR, ang. Restriction of Intramolecular Rotation)10
i zahamowanie
drgań
wewnątrzcząsteczkowych
(RIV,
ang.
Restriction
11
of Intramolecular Vibrations). Oprócz tego rozpatrywane są także mechanizmy takie
jak tworzenie się agregatów typu J (JAF, ang. J-aggregate formation)12,
wewnątrzcząsteczkowy
transfer
protonów
w
stanie
wzbudzonym
13
(ESIPT, ang. Excited-State Intramolecular Proton Transfer)
i wiele innych.
Jednak żaden z tych pozostałych mechanizmów nie może być w pełni poparty danymi
eksperymentalnymi lub mieć zastosowanie do wszystkich zgłoszonych układów
wykazujących AIE.
Zahamowanie ruchów wewnątrzcząsteczkowych (RIM)
Podstawy fizyki uczą nas, że każdy ruch zużywa energię. Ruchy molekularne
obejmują obroty i wibracje. Jak stwierdzono powyżej, HPS (2) to najlepszy przykład
luminoforu AIE, gdzie sześć pierścieni fenylowych przymocowanych jest do rdzenia
silolu. Pierścienie fenylowe mogą się dynamicznie obracać wokół pojedynczego
wiązania względem rdzenia. Kryształy HPS wykazują wiele cech charakterystycznych
dla luminoforów wykazujących AIE. Konformacja cząsteczek przypomina śmigło,
czego dowodem są duże kąty skręcenia między pierścieniami, a rdzeniem
(Rys. 4(A)).1 Mocno skręcona konformacja powoduje odpychanie steryczne między
sąsiednimi pierścieniami fenylowymi, wobec tego nie jest możliwe gęste upakowanie
cząsteczek „twarzą w twarz”. W wyniku tego w cząsteczkach HPS praktycznie nie
występują oddziaływania p-p w stanie stałym. Duże odległości (9.363-10.043 Å)
między rdzeniami siloli w komórce elementarnej kryształu HPS przejawiają się brakiem
oddziaływań chromoforowych (Rys. 4(B)). Z drugiej strony, jak pokazano
na Rys. 4(C), istnieją międzycząsteczkowe interakcje C-H···p między sąsiednimi
cząsteczkami HPS oraz wykazano istnienie wewnątrzcząsteczkowych oddziaływań
C-H···p w pojedynczych kryształach.
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Rysunek 4. (A) Konformacje molekularne HPS z zaznaczonymi kątami dihedralnymi, (B) komórka
elementarna kryształu HPS, (C) oddziaływania C-H···π dwóch kryształów względem osi b1

Te niekowalencyjne interakcje pomagają utrzymać cząsteczki razem, stabilizują
upakowanie kryształów i ograniczają ruchy obrotowe pierścieni. Wykonana została
również
seria
eksperymentów
kontrolnych
w
celu
analizy
rotacji
wewnątrzcząsteczkowej. Wykorzystując HPS jako model pokazujący zmiany
luminescencji sprawdzono takie parametry jak zwiększanie ilości rozpuszczalnika,
zmiany lepkości, obniżanie temperatury roztworu i zwiększanie ciśnienia. Stwierdzono,
że HPS emituje wydajniej w bardzo lepkim rozpuszczalniku, w niższej temperaturze
i pod zwiększonym ciśnieniem, co potwierdza, że to właśnie proces RIR
jest rzeczywiście przyczyną dla efektu AIE.
Chociaż wiele układów bazujących na zjawisku AIE można łatwo wyjaśnić
za pomocą mechanizmu RIR, niektóre systemy nie mogą być w pełni
zinterpretowane przez ten proces. Na przykład 10,10′,11,11′-tetrahydro-5,5′bidibenzo[a, d],[7]annulenyliden (THBA lub 4) nie zawiera żadnych elementów
obrotowych (Rys. 5(A)).4,14 Cząsteczka THBA może być opisana jako złożona z dwóch
elastycznych elementów, w których każdy zawiera trzy części aromatyczne połączone
ze sobą. Te dwie części nie są współpłaszczyznowe, a cała cząsteczka nie jest płaska.
Elastyczność cząsteczki pozwala się dynamiczne zginać lub wibrować w roztworze,
co z kolei który służy jako ścieżka relaksacji bezpromienistej dla stanów wzbudzonych.
Wewnątrzcząsteczkowa wibracja THBA jest w pewnym sensie podobna do ruchów
oddechowych małża lub przegrzebka, co ilustruje Rys. 5(B). Po agregacji ze względu
na
fizyczne
ograniczenia
związane
z ograniczeniem
przestrzeni,
wewnątrzcząsteczkowe wibracje stają się ograniczone. W rezultacie, kanał emisji
bezpromienistej jest zablokowany i otwarta zostaje ścieżka emisji promienistej
dla cząsteczek THBA w stanie zagregowanym.

Rysunek 5. (A) Struktura molekularna THBA, (B) ilustracja obrazująca kształt THBA4
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Wobec tego procesy RIV tak samo jak RIR odpowiadają za działanie luminoforów AIE.
Z powyższych dyskusji oraz danych literaturowych można wywnioskować,
że RIR i RIV są głównymi przyczynami zjawisk AIE obserwowanych w układach
luminescencyjnych w kształcie „śmigła” i „muszli”. Połączenie poszczególnych
przypadków pozwala stwierdzić, że ogólnym mechanizmem odpowiadającym
za procesy emisji w luminoforach jest zahamowanie ruchów wewnątrzcząsteczkowych
(RIM) zawierających zarówno obroty jak i wibracje.
Pochodne silolu nie mogą podlegać procesom izomeryzacji E-Z (EZI, ang. E-Z
Isomerization) indukowanej przez światło, wobec tego ich aktywne
wewnątrzcząsteczkowe rotacje bez wątpienia odgrywają główną rolę w wygaszaniu
ich luminescencji w roztworze. W przypadku tetrafenyloetenu (TPE lub 5)
i jego pochodnych sprawa jest jednak bardziej skomplikowana.1 W TPE cztery
pierścienie fenylowe są połączone z rdzeniem poprzez pojedyncze wiązania.
Pierścienie fenylowe mają dużą swobodę obracania się lub skręcania względem
rdzenia, podobnie jak HPS. Wyizolowane cząsteczki TPE w rozcieńczonym roztworze
mogą podlegać aktywnym rotacjom wewnątrzcząsteczkowym, które służą jako kanał
relaksacyjny dla niepromienistego powrotu cząsteczek ze stanów wzbudzonych
do stanu podstawowego. Jednak w stanie zagregowanym wewnątrzcząsteczkowe
obroty są ograniczone, dzięki czemu otwarty zostaje kanał emisji promienistej.
Problem dotyczy jednak tego, czy to mechanizm EZI czy RIR odgrywa dominującą rolę
w wygaszaniu luminescencji ich roztworów. Poprzez mechanizm EZI w stanie
wzbudzonym cząsteczki TPE w roztworze tracą energię na zmiany izomerii,
natomiast zmniejszone prawdopodobieństwo procesu EZI w stanie zagregowanym
powoduje wzrost intensywności luminescencji. Badanie procesu EZI wymaga użycia
próbek czystych stereoizomerów. Izolacja i oczyszczanie TPE były jednak trudne,
wobec tego wprowadzono do szkieletu cząsteczek grupy triazolowe, aby powiększyć
różnicę między konformerami i osiągnąć rozdzielność na poziomie makroskopowym
(Rys. 6).4,15 Czyste stereoizomery E i Z łatwo otrzymano za pomocą chromatografii
kolumnowej. Podobnie jak ich forma nadrzędna (TPE), oba izomery wykazywały
wyraźny efekt AIE.

Rysunek 6. (A) Izomery E/Z dla TPE, (B) Ilustracja dla roztworu (ACQ) oraz dla kryształu (AIE)15
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W widmach 1H NMR, wiele pików rezonansowych izomeru E jest przesuniętych
w porównaniu z jego odpowiednikiem Z. Najbardziej widoczna różnica polega
na przesunięciu w regionie występowania protonów aromatycznych w granicach
δ 7.04-7.14 ppm. Izomer E posiada pik przy δ ∼ 7.09 ppm, a izomer Z posiada duży
pik rezonansowy przy δ ∼ 7.06 ppm. Te różnice widmowe umożliwiają dalsze
wykorzystanie spektroskopii NMR w celu badania zmiany konformacyjnej
stereoizomerów
wywołane
przez
promieniowanie
elektromagnetyczne.
Zmiany widmowe NMR pokazują, że izomer Z można łatwo generować przez
napromieniowanie izomeru E lampą UV o dużej mocy (1.10 mW/cm2). Udział izomeru
Z w fotogenerowanej mieszaninie E/Z rośnie w pierwszych 50 minutach naświetlania
prawie liniowo do 35%. Następnie proces EZI zwalnia, a po 150 min. osiąga ∼50%.
Izomer Z można również wytwarzać przez ogrzewanie izomeru E w wysokiej
temperaturze (203°C). Dane te niewątpliwie wskazują, że proces EZI może
być aktywowany przez napromieniowanie lampą UV lub wyżarzanie w wysokiej
temperaturze. Jednak przy pomiarze widma fotoluminescencji (PL), moc naświetlania
(∼52 μW/cm2) i temperatura (temperatura pokojowa lub ∼20°C) są dużo mniejsze.
Zatem, aby odpowiedzieć na pytanie, czy zachodzi proces EZI, roztwór izomeru E
poddaje się działaniu ciągłego naświetlania lampą ksenonową przez 30 min.
(Xex = 332 nm). Widma 1H NMR próbki przed i po naświetlaniu są praktycznie
identyczne, co wskazuje, że proces EZI nie wystąpił. Podobne wyniki są uzyskane
dla konformeru Z. Jak wynika z danych omówionych powyżej, procesy EZI mają
miejsce nawet po znacznie dłuższym naświetlaniu (tj. 30 min.). Wniosek z tych badań
jest taki, że proces EZI nie odgrywa żadnej roli, a przynajmniej nie w znacznym stopniu
w procesie AIE. Zatem luminescencja TPE w stanie roztworu nie jest wygaszana
w procesie EZI. Główną rolę odgrywają tu wspomniane wcześniej
wewnątrzcząsteczkowe obroty pierścieni aromatycznych. Innymi słowy, procesy RIM
są dominującym mechanizmem i uznawane są za przyczynę efektu AIE,
dla cząsteczek podobnych do HPS czy TPE.
Pozostałe mechanizmy odpowiedzialne za AIE
AIE w połączeniu z JAF
Oczywiste jest, że procesy RIM są najważniejszą przyczyną obserwowanych
zjawisk AIE. Jednakże, jak już wspomniano na początku rozdziału, luminescencja
może być również intensyfikowana w różnym stopniu przez inne mechanizmy,
np. jako JAF czy ESIPT.
Przed porównaniem RIM z JAF, musimy dowiedzieć się, jaka jest definicja
agregatu typu J. W literaturze mamy wiele odpowiedzi, jednak odnoszą się one mniej
więcej do tej samej definicji: „agregat typu J jest rodzajem związku,
który charakteryzuje się przesunięciami w kierunku dłuższej długości fali (przesunięcia
batochromowe), wzrastającą ostrością piku (wyższy współczynnik absorpcji),
gdy agreguje pod wpływem rozpuszczalnika lub zmiany stężenia w wyniku
supramolekularnej
samoorganizacji”.
Związek
ten
można
dodatkowo
16
scharakteryzować niewielkim przesunięciem Stokesa. Niektórzy badacze uważali,
że JAF prowadzi do przesunięcia ku czerwieni i wzmocnionej luminescencji,
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jednak nie każdy agregat J jest aktywny w procesie AIE.12 Na Rys. 7 zebrano
przykłady związków, które tworzą agregaty typu J i są aktywne AIE oraz te, które
nie tworzą agregatów typu J, ale są aktywne w procesie AIE. Na przykład 9,10-bis
(p-dimetyloaminostyrenylo)antracen (7) jest praktycznie niefluorescencyjny
w roztworze, ale wykazuje zjawisko AIE. Jego widma absorpcyjne i PL oraz dane
dla kryształu pokazują, że przyjmuje on określony tryb upakowania w krysztale,
tj. agregaty J. W porównaniu z rozcieńczonym roztworem i zawiesiną wodną, agregaty
J są przesunięte ku czerwieni, gdzie charakteryzują się maksimum emisji
(λem = 586 nm) i wysoką wydajnością emisji (ΦF ∼ 59%), wykazując w ten sposób efekt
AIE. Luminofor 8 jest podobny do 7, ponieważ oba mają strukturę donor-akceptor
jednak 8 nie tworzy agregatu J, ale wykazuje aktywność AIE, wskazując,
że JAF nie jest wewnętrzną przyczyną efektu AIE. Podobnie, para związków 9/10.
Związek 9 tworzy agregaty J i wykazuje znaczną aktywność AIE. Jego cząsteczki
są słabo fluorescencyjne w roztworze, ale jego nanocząsteczki są silnie emisyjne.
ΦF jest około 700 razy wyższa w stanie agregacji niż w roztworze.
Luminofor 10 to nowo opracowany emiter światła czerwonego. Jest związkiem
wykazującym AIE, z ΦF w stanie stałym 26.5% (w porównaniu ΦF dla jego
rozcieńczonego roztworu wynosi zaledwie 0.4%). Pomimo podobieństwa
strukturalnego do 9 związek 10 nie tworzy agregatów J, nie ma interakcji p-p w jego
kryształach.

Rysunek 7. Przykłady związków ilustrujące zależność między AIE i JAF4

Wiązanie wodorowe pomaga usztywnić cząsteczkę i tym samym utrudnia ruchy
wewnątrzcząsteczkowe. Podobnie jak w przypadku omówionej powyżej pary
luminoforów 7/8, ponownie dane dla 9/10 udowadniają, że JAF nie jest niezbędny
dla AIE. Podsumowując pojęcie agregatu, w procesie AIE odnosi się do „całości”
złożonej z kilku „części”, zgodnie ze słownikiem i klasyfikacjami encyklopedycznymi.
W agregatach luminofor może być polarny lub niepolarny, upakowanie może być
uporządkowane lub losowe, widmo może być niezmienione lub przesunięte w kierunku
pasma czerwonego lub niebieskiego, a przesunięcie Stokesa może być duże lub małe.
Zakres agregatów J jest jednak dużo węższy, ponieważ zazwyczaj odnoszą się one
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do grupy określonych związków, które zawierają polarne lub funkcjonalne grupy donorakceptor, układają się w wysoce uporządkowany sposób, charakteryzują
przesunięciami ku czerwieni w widmach absorpcyjnych lub emisyjnych i wykazują
bardzo małe przesunięcia Stokesa. Zatem agregaty J można traktować jako podgrupę
związków wykazujących efekt AIE. To, czy JAF prowadzi do AIE, w dużym stopniu
zależy od uporządkowania molekularnego. Jeśli układ ma sztywny i płaski rdzeń,
to nawet jeśli cząsteczki tworzą agregaty J, to związki te nie wykazują efektu AIE
ze względu na efekt wygaszania spowodowany silnym oddziaływaniem p-p
w agregatach. Z drugiej strony, jeśli luminofor jest elastyczny konformacyjnie
i strukturalnie skręcony, jego energia stanu wzbudzonego może zostać skutecznie
wykorzystana przez dynamiczne ruchy wewnątrzcząsteczkowe w stanie roztworu,
podczas gdy energię można przekształcić w efektywną emisję światła w stanie stałym
ze względu na aktywację procesu RIM przez tworzenie agregatów. Taki luminofor
będzie wykazywał aktywny efekt AIE, bez względu na to, czy jego cząsteczki mogą
tworzyć agregaty J, czy nie. W agregatach J utworzonych przez cząsteczki takiego
luminoforu, proces JAF służy jako skuteczny sposób na usztywnienie konformacji
molekularnej i ograniczenia ruchów wewnątrzcząsteczkowych. Tym samym również
w tym przypadku proces RIM odgrywa decydującą rolę w procesie AIE.
Warto zaznaczyć, że na przykładzie samego JAF nie da się wyjaśnić, dlaczego emisja
światła dla związków wykazujących AIE jest wygaszana w stanie roztworu.
AIE w połączeniu z ESIPT
ESIPT to niezwykle szybki fotoindukowany proces transferu protonów
za
pośrednictwem
wewnątrzcząsteczkowego
wiązania
wodorowego.13
Tak jak JAF, ESIPT jest uznawany za mechanizm AIE. Ze względu na wewnętrzne
specyficzne czteropoziomowe procesy przenoszenia protonów, związki ESIPT należą
do szeroko badanych materiałów. Powszechnie wiadomo, że związki podlegające
procesowi ESIPT tworzą formę enolową (E) i ketonową (K) odpowiednio w stanie
podstawowym jak i wzbudzonym. Szybki czterostopniowy cykl (E®E*®K*®K)
występuje natychmiast po fotowzbudzeniu cząsteczki przez wewnątrzcząsteczkowe
wiązanie wodorowe. Towarzyszy temu bardzo duże przesunięcie Stokesa bez
samoabsorpcji. Proces ten nie może jednak w pełni wyjaśnić, dlaczego luminescencja
jest wzmocniona w stanie zagregowanym. Przykładem cząsteczki, której towarzyszy
proces
ESIPT,
wykazującej
zjawisko
AIE
jest
związek
11.4
Ponieważ wewnątrzcząsteczkowy transfer protonów może zostać zahamowany przez
tworzenie międzycząsteczkowego wiązania wodorowego z otoczeniem, na proces
ESIPT znaczący wpływ ma rozpuszczalnik (Rys. 8(A)). Tak więc w aprotycznym
rozpuszczalniku, takim jak metylotetrahydrofuran (MeTHF), związek ten wykazuje
dwa piki przy ~ 416 i 538 nm. Maksima te są przypisane do emisji form E i K
odpowiednio (widmo I na Rys. 8(B)). W rozcieńczonym roztworze MeTHF,
bez względu na formę (E lub K) występują dwa piki emisji, są one jednak bardzo słabe
(aby to widmo było widoczne, zostało powiększone 20 razy). Jednak, gdy związek 11
jest rozpuszczony w polarnym protycznym rozpuszczalniku takim jak metanol (MeOH),
cząsteczka nadal wykazuje dwa piki, jednak pasmo E przy 416 nm jest zdecydowanie
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silniejsze niż pasmo K przy 538 nm (widmo II na Rys. 8(B)). W roztworze metanolu,
wewnątrzcząsteczkowe
wiązanie
wodorowe
jest
zastępowane
przez
międzycząsteczkowe wiązanie wodorowe między cząsteczkami luminoforu
i rozpuszczalnika. W rezultacie, wewnątrzcząsteczkowe obroty związku 11 stają
się częściowo ograniczone. W związku z tym emisja E staje się silniejsza
niż w roztworze MeTHF. W rozpuszczalniku niepolarnym, takim jak metylocykloheksan
(MCH) obserwujemy tylko jedno pasmo emisji z maksimum około 538 nm (widmo III
na Rys. 8(B)). Jego intensywność emisji jest bardzo słaba (zwracając uwagę
na 20-krotne powiększenie widma). Istnieje tam niewielkie oddziaływanie między
związkiem 11, a apolarnym rozpuszczalnikiem. Luminofor w ten sposób przechodzi
pełny proces ESIPT, w którym pośredniczy wewnątrzcząsteczkowe wiązanie
wodorowe i całkowicie zmienia się w formę K. Struktura ta jest elastyczna i skręcona,
a jej dynamiczna struktura wewnątrzcząsteczkowa w rezultacie powoduje, że ruchy
wewnątrzcząsteczkowe rozpraszają większość energii ekscytonów w roztworze
rozcieńczonym.

Rysunek 8. (A) Struktury przedstawiające formy enolowe (E) oraz ketonowe (K) związku 11 w różnych
rozpuszczalnikach, (B) wykres intensywności PL dla różnych form (E/K), (C) Schematyczna ilustracja
procesu ESIPT4

Sytuacja jest całkowicie odwrotna, kiedy cząsteczki są zagregowane. Poprzez proces
wzbudzania następuje przeniesienie protonu, co skutkuje zahamowaniem rotacji.
Aktywna staje się forma K i to ona odpowiada za emisję cząsteczek w stanie stałym,
jednocześnie odpowiadając za bardzo duże wartości przesunięcia Stokesa, jednakże
ponownie związane jest to z zahamowaniem ruchów wewnątrzcząsteczkowych.
Schemat zachodzącego procesu ESIPT jest przedstawiony na Rys. 8(C).
Wyniki te pokazują, że proces ESIPT podobnie jak JAF może wspomagać AIE,
ale nie jest bezpośrednią przyczyną.
Tak więc podsumowując, w tej części przedstawiony został główny mechanizm
AIE, czyli zahamowanie ruchów wewnątrzcząsteczkowych. Dodatkowo przedstawiono
inne proponowane mechanizmy, jednakże udowodniono, że są one podgrupą RIM
i nie mogą być uznane jako jedyne przyczyny występowania emisji indukowanej
agregacją.

24

K WAD RANS

DLA

C HEMII 2020 | MONOGR AFIA | SSPTC HEM

WYBRANE PRZYKŁADY UKŁADÓW WYKAZUJĄCYCH EFEKT AIE ORAZ ICH
ZASTOSOWANIE
Od 2001 roku, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia na temat związków
organicznych wykazujących intensywną luminescencję w ciele stałym, minęło wiele
czasu. Zjawisko emisji indukowanej agregacją stało się powszechnie znane
i stosowane. Na Rys. 9 przedstawiony jest roczny przyrost publikacji, które zawierały
w sobie frazę “aggregation-induced emission” na podstawie danych z bazy PubMed
do 2020 roku.

Rysunek 9. Wykres przedstawiający roczną ilość publikacji zawierających frazę “aggregation-induced
emission”

Jak widać, zainteresowanie tą tematyką jest ogromne i coraz więcej zespołów
badawczych pochyla nad tym jeszcze jednak nie do końca poznanym zjawiskiem.
W tym rozdziale przedstawione zostaną najnowsze, a zarazem najciekawsze
doniesienia na temat związków organicznych wykazujących efekt AIE.
Dużą grupą luminoforów, dla których efekt AIE jest powszechnie znany,
są azyny aldehydu salicylowego. W związkach tych występuje wewnątrzcząsteczkowe
wiązanie wodorowe, które stabilizuje cząsteczkę w stanie zagregowanym i powoduje
występowanie efektu ESIPT, który jak wspomniano wcześniej zaraz obok RIR
jest mechanizmem odpowiadającym za właściwości emisji indukowanej agregacją.
Przykładem azyny AIE może być N,N-bis(4-(2-etyl)butyloksysalicylideno)hydrazyna
(12).17 W rozcieńczonym roztworze nie wykazuje ona zbyt intensywnej emisji
ale zmienia się to w momencie kiedy tworzą się agregaty. Na Rys. 10 zostały
przedstawione ilustracje obrazujące zjawisko AIE dla azyny 12 oraz wykres
fotoluminescencji w zależności od składu mieszaniny THF/woda
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Rysunek 10. Struktura azyny 12: (A) ilustracja przedstawiająca zjawisko tworzenia się agregatów w
mieszaninie THF/woda, (B) widmo fotoluminescencji w zależności od składu mieszaniny17

Jak widać, związek ten wykazuje silną emisję w stanie zagregowanym, co daje wiele
możliwości aplikacyjnych np. z punktu widzenia elektroniki organicznej, gdzie związki
wykorzystuje się w postaci ciała stałego. Dzięki obecności grup alkoksylowych w swej
strukturze azyna 12 tworzy cienkie filmy ciała stałego. Rys. 11 przedstawia próby
nadrukowania cienkiej warstwy ciała stałego na podłoże szklane.

Rysunek 11. Fluorescencyjna cienka warstwa ciała stałego azyny 12, wykonana za pomocą druku
natryskowego. Zdjęcie spod mikroskopu metalograficznego przy naświetlaniu warstwy długością fali
365 nm17

Dobrze wykonana, jednolita cienka warstwa, która całkowicie pokrywa podłoże,
a dodatkowo cechuje się intensywną fotoluminescencją (wydajność kwantowa
warstwy wynosiła 9.2%) może posłużyć jako np. warstwa emisyjna w elementach
elektroniki organicznej, stąd też oprócz właściwości luminescencyjnych,
niezwykle istotne są także możliwości „filmotwórcze” otrzymywanych molekuł.
Wykrywanie wysoce toksycznych związków arsenu ze względu na ich biologiczne
i środowiskowe znaczenie powoduje niezwykle intensywny rozwój chemosensorów.
Jedna z ostatnio opisanych strategii wykrywaniu arsenu opierała się na zjawisku AIE.
Sondy cechujące się AIE wykazują ogólnie słabą fluorescencję w roztworach,
ale z powodu ograniczonej swobodnej rotacji wewnątrzcząsteczkowej stają się silnie
fluorescencyjne w stanie zagregowanym. Przykładem sondy bazującej na zjawisku
AIE jest pochodna karbazolu 13, której strukturę przedstawiono na Rys. 12.18
Ten aktywny chemosensor posłużył do ultraczułego i selektywnego wykrywania jonów
As3+ w mieszaninach THF/woda (v/v, 3/7). Badania pokazały, że As3+ wiąże się
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z wolną grupą -SH obecną w cysteinie, co prowadziło do wzmocnienia fluorescencji
przy naświetlaniu falą o długości 455 nm ze względu na efekt AIE.

Rysunek 12. Struktura chemiczna sondy 1318

Stężenie As3+ badane było w zakresie od 0 do 120 ppb (czyli 10-9) i ustalono,
że limit wynosi 1.32 ppb. Określenie selektywności sondy 13 zostało również zbadane
w podobnych warunkach eksperymentalnych wobec konkurencyjnych analitów takich
jak kationy: As5+, Ni2+, Mn2+, Co2+, Pb2+, Cd2+, Cu2+, Al3+, Hg2+, Fe2+, Cr3+, Fe3+
oraz aniony i nie stwierdzono w żadnym przypadku zauważalnych zmian fluorescencji.
Ponadto, z powodzeniem zastosowano sondę 13, aby wykryć As3+ w rzeczywistych
próbkach wody.
Skuteczne wykrywanie ważnych biologicznie i środowiskowo związków
chemicznych ma duże znaczenie. Kolejnym przykładem jest sonda wrażliwa
na erytromycynę oraz jony Zn2+, Cd2+, Cu2+. Erytromycyna jest antybiotykiem
makrolidowym i może być stosowana do leczenia różnych infekcji bakteryjnych.
Na całym świecie zużycie tego antybiotyku przekracza 100 000 ton rocznie,
a pozostałości erytromycyny są obecne w wodach powierzchniowych i żywności
pochodzenia zwierzęcego. Jon Zn2+ jest bardzo ważnym jonem metalu w ludzkim ciele
i odgrywa kluczową rolę w różnych procesach fizjologicznych, ale zaburzenie
metabolizmu tego jonu może powodować wiele schorzeń m.in. zaburzenia
neurologiczne, padaczkę i drgawki. Z kolei Cd2+ to bardzo toksyczny jon metalu,
który może gromadzić się w układzie pokarmowym człowieka wywołując szereg
chorób np. raka płuc, prostaty czy nerki. Także długoterminowe narażenie na wysokie
stężenia Cu2+ może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek. Jony miedzi były
szeroko stosowany w rolnictwie i przemyśle, co spowodowało poważne
zanieczyszczenie środowiska. W konsekwencji, dokładne wykrywanie tych jonów
jest niezbędne i ważne dla zdrowia człowieka, ale ze względu na podobne właściwości
między Cd2+ i Zn2+, znalezienie prostej metody jest bardzo trudne. Do badań wykonano
sondę 14, której struktura opiera się na 3,5-di-tert-butylo-2-hydroksybenzaldehydzie
i 2-hydrazynobenzotriazolu (Rys. 13).19 Badanie mechanizmu działania sondy
sugerowało procesy dysocjacji dimerów i ponownej agregacji z analitem (efekt AIE).
Ponadto, sonda 14 wykazywała doskonałą przepuszczalność komórkową i mogłaby
być biosensorem w żywych komórkach. Na Rys. 13 przedstawiono strukturę
chemiczną sondy, wykres pokazujący zjawisko AIE oraz wykres zmian fluorescencji
w zależności od obecności erytromycyny i jonów metali.
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Rysunek 13. Struktura chemiczna sondy 14: (A) widmo fluorescencji dla mieszaniny EtOH/Woda
ze zmienną zawartością wody, (B) widmo fluorescencji dla sondy w obecności erytromycyny i jonów
metali19

Cukry to naturalne związki występujące powszechnie w środowisku.
Bioaktywne sacharydy przyciągają coraz więcej uwagi w dziedzinie biochemii
i biomateriałów. Jak się okazuje, cząsteczki na bazie cukrów mogą być wykrywane
za pomocą luminoforów wykazujących AIE. Przykładowo, heparyna jest rodzajem
siarczanowego polisacharydu należącego do rodziny glikozaminoglikanów.
Heparyna posiada wysoki ładunek ujemny, a dodatnio naładowane cząsteczki mogą
powodować powstawanie oddziaływań elektrostatycznych między heparyną,
a związkiem cechującym się AIE. Tworzące się w ten sposób agregaty będą
prowadziły do wzrostu fluorescencji. W rezultacie, cząsteczki z ładunkiem dodatnim
mogą być uważane za przydatne narzędzia do wykrywania heparyny w biosystemach.
Na Rys. 14 pokazano przykład modyfikowanego jodku 2,3-dimetylobenzo [d] tiazolo3-tetrafenyloimidazolowego (TIBI lub 15), który w obecności heparyny
i dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym z nią tworzy emisyjne agregaty w zakresie
światła czerwonego, dzięki czemu może być uznany za doskonały związek
pozwalający
na detekcję heparyny.20

Rysunku 14. Struktura heparyny (X= H lub SO3-, Y= Ac, SO3- lub H): (A) Schematyczna ilustracja
łączenia się związku 15 z heparyną i wywołania efektu AIE20

Inną możliwością wykorzystania luminoforów wykazujących AIE jest
bioobrazowanie. Teranostyka, czyli ścisłe połączenie diagnostyki i terapii ma ogromne
zalety w porównaniu z konwencjonalnymi terapiami. W ostatnich latach odnotowano
znaczący postęp m.in. w chemioterapii, terapii fotodynamicznej, radioterapii, terapii
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genowej i immunoterapii. Połączenie obrazowania i terapii w systemie teranostycznym
może przynieść najlepsze efekty. Wśród technik obrazowania najpopularniejsza
jest fluorescencja, jednak tradycyjne fluorofory takie jak fluoresceina, rodamina
czy pochodne cyjaniny, ulegają zjawisku wygaszania fluorescencji po akumulacji
w tkance. Nowotwory charakteryzują się kwaśnym mikrośrodowiskiem ze względu
na efekt Warburga, dlatego przy konstrukcji fluoroforów do obrazowania trzeba wziąć
pod uwagę zmiany pH. Przykładowo, nanoklastery miedzi (Cu NC,
ang. Cu nanoclusters) (16) wykazują AIE i mają wiele zalet: duże przesunięcie
Stokesa, wysoką fotostabilność i łatwą modyfikację. W celu zbadania złożonego
środowiska wewnątrzkomórkowego zsyntetyzowano reagujący na pH nanoklaster
miedzi, który wykazywał stałą pomarańczowo-czerwoną emisję przy pH 4.5.21
Emisja światła ulegała zmianie na zieloną przy pH 7.4. Co ciekawe,
wewnątrzkomórkowa szybkość kinetyczna zwiększania zielonej emisji Cu NC
w komórkach nowotworowych (MCF-7) była 3-krotnie wyższa niż w przypadku
normalnych komórek (HEK-293), co sugeruje, że związek 15 można wykorzystać
do różnicowania komórek raka z normalnymi komórkami. Teranostyka jest prężnie
rozwijającą się dziedziną, a przykładów wykorzystania luminoforów wykazujących
zjawisko AIE jest bardzo dużo. Badania na żywym organizmie trwają jednak bardzo
długo i zawierają wiele aspektów, które determinują wykorzystanie danego związku
jako leku.
Powyższe przykłady pokazują, że zjawisko AIE nie jest tylko efektem teoretycznym
nie mającym wykorzystania w praktyce. W ciągu roku przybywa coraz więcej doniesień
na temat nowych związków charakteryzujących się intensywną luminescencją w ciele
stałym oraz potencjalnych możliwości ich wykorzystania. Najwięcej wyników można
znaleźć
na
temat
sond
fluorescencyjnych
czy
chemosensorów.
Zaraz obok wykorzystania w chemii bardzo dużą pulę tworzą związki, które znalazły
zastosowanie w biologii i medycynie.
PODSUMOWANIE
Podsumowując, zjawisko emisji indukowanej agregacją (AIE) polega na emisji
światła w stanie zagregowanym/ciele stałym. Głównym mechanizmem
odpowiedzialnym za agregację cząsteczek jest zahamowanie ruchów
wewnątrzcząsteczkowych (RIM). Konwencjonalne luminofory ze względu na silne
oddziaływania p-p cechują się silną fotoluminescencją w roztworze, jednak w miarę
zwiększania stężenia następuje wygaszanie koncentracyjne, wskutek czego
praktyczne
wykorzystanie
tych
związków
jest
mocno
ograniczone.
Zatem, poszukiwanie nowych molekuł wykazujących właściwości AIE stało
się głównym zadaniem dla wielu grup badawczych. Efekt AIE jest z kolei bardzo
korzystny ze względu na jego późniejsze możliwości aplikacyjne. Do głównych
zastosowań należy wykorzystanie luminoforów wykazujących AIE jako sondy
fluorescencyjne, chemosensory, czy elementy urządzeń elektroniki organicznej (diody
OLED).22 Inną dziedziną, w której intensywnie wykorzystuje się efekt AIE, jest również
bioobrazowanie, a dokładniej teranostyka, czyli nowoczesna metoda polegająca
na połączeniu obrazowania z jednoczesnym niszczeniem komórek nowotworowych.
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WYKAZ SKRÓTÓW ORAZ AKRONIMÓW
ACQ, ang. Aggregation-Caused Quenching – wygaszanie spowodowane agregacją
AIE, ang. Aggregation-Induced Emission – emisja indukowana agregacją
CQ, ang. Concentration Quenching – wygaszanie stężeniowe
Cu NC, ang. Cu nanoclusters – nanoklastry miedzi
DDPD, ang. N,N-dicyclohexyl-1,7-dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide – N,N-dicykloheksylo-1,7-dibromo-3,4,9,10-diiimid-perylenotetrakarboksylowy
ESIPT, ang. Excited-State Intramolecular Proton Transfer
– wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie protonu w stanie wzbudzonym
EZI ang. E-Z isomerization – izomeryzacja E-Z
HPS, ang. Hexaphenylsilole – heksafenylosilol
JAF, ang. J-aggregate formation – tworzenie agregatów typu J
MCH, ang. Methylcyclohexane – metylocykloheksan
MeOH, ang. Methanol – metanol
meTHF, ang. Methylene-tertrahydrofuran – metylo-tetrahydrofuran
ΦF, ang. Quantum yield – wydajność kwantowa fotoluminescencji
OLED, ang. Organic Light Emitting Diode – organiczna dioda elektroluminescencyjna
PL, ang. Photoluminescence – fotoluminescencja
RIM, ang. Restiction of Intramolecular Motions – zahamowanie ruchów wewnątrzcząsteczkowych
RIR, ang. Restriction of Intramolecular Rotations – zahamowanie rotacji wewnątrzcząsteczkowej
RIV, ang. Restriction of Intramolecular Vibrations – zahamowanie drgań wewnątrzcząsteczkowych
THBA, ang. 10,10′,11,11′-tetrahydro-5,5′-bidibenzo[a, d],[7] annulenylidene – 10,10′,11,11′-tetrahydro5,5′-bidibenzo[a, d],[7]annulenyliden
THF, ang. Tetrahydrofuran – tetrahydrofuran
TIBI, ang. 2,3-dimethylbenzo[d]thiazol-3-ium iodide – jodek 2,3-dimetylobenzo[d]tiazolo-3tetrafenyloimidazolowy
TLC, ang. Thin Layer Chromatography – chromatografia cienkowarstwowa
TPE, ang. Tetraphenylethene – tetrafenyloeten
UV, ang. Ultraviolet – promieniowanie ultrafioletowe
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Fotoaktywne nanomateriały w zastosowaniach środowiskowych
Photoactive nanomaterials in environmental application
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STRESZCZENIE
W związku z narastającym problemem zanieczyszczenia powietrza, wód jak i gleby
oraz zmniejszania się ilości konwencjonalnych paliw kopalnych prowadzi się wiele badań
nad zmniejszeniem antropogenicznych zmian w środowisku. Nanomateriały o charakterze metalicznym
oraz półprzewodnikowym, które można wzbudzić promieniowaniem z zakresu UV-Vis są dobrymi
fotokatalizatorami, które potencjalnie mają zastosowania w ochronie środowiska oraz syntezie
niektórych związków organicznych. Obecnie fotokatalizatory najczęściej bada się pod względem
wydajności w trzech reakcjach fotochemicznych – fotodegradacji zanieczyszczeń (najczęściej związków
organicznych), fotokonwersji dwutlenku węgla do użytecznych węglowodorów i ich pochodnych (lekkich
węglowodorów i alkoholi, acetonu czy kwasów karboksylowych) jak również w reakcji fotorozkładu wody
(„water splitting”), w której generowany jest wodór. Wydajność wspomnianych reakcji zależy od wielu
parametrów charakteryzujących fotokatalizatory – m.in. przerwy energetycznej, budowy, kształtu,
ale również od energii użytego promieniowania. W poniższej pracy omówiono mechanizmy fotokatalizy
oraz przedstawiono krótki przegląd najbardziej obiecujących fotokatalizatorów, które mogą
w przyszłości być wykorzystywane w inżynierii środowiskowej.

ABSTRACT
Due to the growing problem of air, water and soil pollution as well as the decline in the amount
of conventional fossil fuels, many studies are conducted to reduce anthropogenic changes
in the environment. Metallic and semiconductor nanomaterials that can be excited with UV-Vis radiation
are good photocatalysts that have potential applications in environmental protection and the synthesis
of some organic compounds. Currently, photocatalysts are most often tested for efficiency in three
photochemical reactions – photodegradation of pollutants (most often organic compounds),
photoconversion of carbon dioxide to useful hydrocarbons and their derivatives (light hydrocarbons
and alcohols, acetone or carboxylic acids) as well as in the photocomposition of water (“water splitting”)
in which hydrogen is generated. The efficiency of the mentioned reactions depends on many parameters
characterizing the photocatalyst, energy gap, structure, shape, but also the energy of the radiation used.
The following paper discusses the mechanisms of photocatalysis and presents a brief overview
of the most promising photocatalysts that may be used in environmental engineering in the future.
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FOTOKATALIZA HETEROGENICZNA
Fotokataliza heterogeniczna jest to, według Międzynarodowej Unii Chemii Czystej
i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC),
reakcja polegająca na przyśpieszeniu reakcji chemicznej w obecności wzbudzonego
promieniowaniem fotokatalizatora1,2, który bierze udział w układzie w innej fazie
termodynamicznej (stanie skupienia) niż biorące w reakcji reagenty.
Najbardziej popularnymi fotokatalizatorami są ciała stałe (w formie samonośnej
lub osadzone na nośniku), które składają się z półprzewodników (głównie tlenków
metali przejściowych). Wspominany rodzaj fotokatalizy obejmuje następujące po sobie
etapy:
I. adsorpcję substratów biorących udział w reakcji na powierzchni
fotokatalizatora,
II. absorpcję kwantów promieniowania o odpowiedniej energii przez
fotokatalizator,
III. powstawanie reaktywnych par elektron-dziura,
IV. reakcje
elektronów
i
dziur
z zaadsorbowanymi
związkami
lub ich rekombinacja.
Schemat wzbudzenia fotokatalizatora półprzewodnikowego (Rys. 1) polega
na absorpcji promieniowania o energii równej, bądź większej od przerwy
energetycznej, a następnie na wzbudzeniu elektronu z pasma walencyjnego
(ang. valence band, VB) do pasma przewodzenia (ang. conduction band, CB).
W kolejnym etapie powstałe indywidua reagują ze składnikami otoczenia – elektron
powoduje redukcję (foto-redukcja), a dziura utlenienie (foto-utlenienie)
zaadsorbowanych na fotokatalizatorze związków.

Rysunek 1. Schemat wzbudzenia fotokatalizatora półprzewodnikowego (ox – związek utleniony,
red – związek zredukowany, VB – pasmo walencyjne, CB – pasmo przewodzenia, Eg – energia pasma
wzbronionego, hv – energia kwantu promieniowania)2
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Fotokatalizatory w porównaniu do klasycznych katalizatorów działają na odmiennej
zasadzie. Katalizatory posiadają pewną ilość centrów aktywnych, w których zachodzi
reakcja chemiczna i które wraz z wykorzystaniem materiału mogą ulec zatruciu.
Substraty reagują z katalizatorem tworząc produkty przejściowe, co w konsekwencji
prowadzi do modyfikacji przebiegu reakcji, powodując zmniejszenie energii aktywacji
oraz zwiększenie szybkości tworzenia produktówi.3 Fotokatalizatory natomiast
bezpośrednio nie reagują z reagentami, a generują na całej wzbudzonej powierzchni
reaktywne pary elektron-dziura, które następnie oddziałują z substratami.2,4
Trzeba zaznaczyć, że wykorzystując katalizatory można ukierunkowywać syntezę
określonych substancji w przeciwieństwie do fotokatalizatorów, które działają
nieselektywnie (powstają najczęściej bardzo reaktywne wolne rodniki).
Fotokatalizatory są to zazwyczaj związki półprzewodnikowe, które mogą zostać
wzbudzone promieniowaniem z zakresu UV-Vis. Aby półprzewodnik mógł
fotokatalizować konkretną reakcję chemiczną, potencjał takiego procesu powinien
mieścić się w granicach przerwy wzbronionej fotokatalizatora (pomiędzy potencjałem
pasma walencyjnego i przewodzenia). Przykładowe struktury pasmowe materiałów
półprzewodnikowych zostały przedstawione na Rys. 2. wraz z zaznaczeniem
potencjałów reakcji zachodzących w fotolizie wody oraz fotokonwersji dwutlenku
węgla.5,6

Rysunek 2. Zależność między strukturami pasmowymi wybranych półprzewodników, a potencjałem
elektrochemicznym reakcji zachodzących w water splitting oraz fotokonwersji CO27,8

Reakcje fotokatalityczne znalazły liczne zastosowania w ochronie środowiska
poprzez wykorzystanie fotokatalizatorów do fotorozkładu zanieczyszczeń z takich
mediów jak: powietrze, ścieki9 i gleba10,11, jak również do produkcji związków
stanowiących paliwo w reakcjach fotolizy wody (generowanie wodoru)
oraz fotokonwersji dwutlenku węgla do użytecznych węglowodorów.5,12,13
Ponadto fotokataliza jest stosowana w zwalczaniu bakterii i wirusów14,
medycynie
oraz
syntezach
związków
organicznych15
i budownictwie.16
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Mechanizmy wspomnianych reakcji fotokatalitycznych wraz z krótkim przeglądem
wybranych fotokatalizatorów zostały omówione w następnych rozdziałach.
FOTODEGRADACJA ZANIECZYSZCZEŃ
Fotodegradacja
zanieczyszczeń
to
rodzaj
reakcji
fotokatalitycznej,
w której zanieczyszczenia (najczęściej związki organiczne) są utleniane
do prostszych, mniej szkodliwych związków. Proces może zachodzić w fazie wodnej
lub gazowej. Na Rys. 3. przedstawiono mechanizm wzbudzenia półprzewodnika
i fotodegradacji zanieczyszczeń. Po wzbudzeniu półprzewodnika kwantem
promieniowania o energii takiej samej lub większej niż przerwa energetyczna
fotokatalizatora następuje wzbudzenie elektronu z pasma VB do pasma CB.
W konsekwencji powstają reaktywne pary elektron-dziura, które reagują
ze składnikami środowiska. Dziura elektronowa ma właściwości utleniające i może
bezpośrednio reagować z obecnymi w otoczeniu zanieczyszczeniami, natomiast
elektron reaguje z tlenem cząsteczkowym, generując anionorodnik ponadtlenkowy,
który w środowisku wodnym natychmiast przekształcany jest do HO2• i finalnie do OH•.
Powstałe rodniki szybko utleniają zanieczyszczenia. Jeśli proces przebiega w fazie
wodnej, dodatkowo mogą być generowane rodniki hydroksylowe, które również biorą
udział w fotorozkładzie związków. Produktem finalnym fotodegradacji jest dwutlenek
węgla i woda, choć mogą powstawać inne związki zawierające węgiel na niższym
stopniu utlenienia (produkty przejściowe).

Rysunek 3. Mechanizm wzbudzenia fotokatalizatora i fotodegradacji zanieczyszczeń w fazie wodnej
oraz gazowej17

Przegląd fotokatalizatorów pod względem wykorzystania tych materiałów
do fotorozkładu zanieczyszczeń przedstawiono w Tabeli 1.
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Tabela 1. Przegląd fotokatalizatorów wykorzystywanych do fotodegradacji zanieczyszczeń w różnych
mediach (UV – promieniowanie z zakresu ultrafioletowego, Vis – promieniowanie z zakresu
widzialnego)
Wzór
Rodzaj
Rodzaj
Medium
Rodzaj
Lp.
Lit.
związku
materiału
zanieczyszczenia
reakcji
promieniowania
faza gazowa

UV-Vis

18

faza wodna

Vis

19

faza gazowa

UV

20

nanorurki

aceton
błękit metylowy oraz
oranż metylowy
metylofosfonian
dimetylu
formaldehyd

faza gazowa

Vis

21

1
2
TiO2

nanocząstki

3
4
4

TiO2/CoxOy

nanokompozyt

fenol

faza wodna

Vis

22

5

TiO2/CuxOy

nanokompozyt

faza wodna

UV-Vis/Vis

23

6

Cu2O

nanokryształy

faza wodna

Vis

24

7

Ta2O5

nanorurki

fenol
oranż metylowy oraz
czerwień kongo
toluen

faza gazowa

UV-Vis

25

8

Ta2O5/Bi2S3

nanokompozyt

toluen

faza gazowa

UV-Vis

25

9

SnO2

nanocząstki

benzen

faza gazowa

UV

26

10

ZnO

nanocząstki

błękit metylowy

faza wodna

UV

27

11

Ag-ZnO

nanokompozyt

błękit metylowy

faza wodna

UV

28

12

ZnO/C

nanokompozyt

rodamina b

faza wodna

UV

29

błękit metylowy

faza wodna

UV

30

oranż metylowy

faza wodna

UV

31

rodamina b

faza wodna

UV

30

nanopręty

czerwień brylantowa

faza wodna

UV

32

nanocząstki

błękit metylowy

faza wodna

UV-Vis

33

rodamina b

faza wodna

UV

34

reaktywna czerwień
oranż metylowy

faza wodna
faza wodna

Vis
UV

35

13
14
15

ZnS

16
17

Ag0

18
19
20

CdS

nanocząstki

nanocząstki
nanopręty

36

Jak przedstawiono w Tabeli 1, fotokatalizatory w różnych formach
(najczęściej jako nanocząstki i nanokompozyty) mogą być potencjalnie wykorzystane
w rozkładzie szkodliwych związków organicznych, które stanowią barwniki,
zanieczyszczenia ścieków oraz powietrza. W literaturze bardzo dobrze jest opisany
szereg fotokatalizatorów, które mają właściwości fotokatalityczne wykorzystywane
w rozkładzie zanieczyszczeń. W okresie lat 1999-2018 pojawił się szereg publikacji
na temat fotodegradacji lotnych związków organicznych, w tym aż 33.5% stanowiły
aldehydy, 28.7% związki aromatyczne, 24.7% alkohole i reszta: ketony, związki
organiczne z heteroatomami oraz kwasy organiczne.37 Najbardziej popularnym
związkiem wykorzystywanym do celów zbadania właściwości fotodegradacyjnych
nanomateriałów przez autorów prac w wymienionym okresie był aldehyd octowy
(w fazie gazowej).35
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FOTOKONWERSJA CO2
W świecie nauki coraz większą uwagę skupia fotokatalityczna konwersja CO2
do użytecznych paliw oraz innych związków chemicznych z wykorzystaniem
promieniowania elektromagnetycznego.38 Pomimo, że fotokatalityczną redukcję
dwutlenku węgla do metanolu i formaldehydu w wodzie oczyszczonej odnotowano
już w 1979 roku39 to tym tematem zaczęto interesować się w większym stopniu dopiero
w ostatnich latach z uwagi na gwałtowne wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych
oraz negatywny wpływ dwutlenku węgla na środowisko.40,41 Powszechnie wiadomo,
że dwutlenek węgla w znacznym stopniu przyczynia się do globalnych zmian
klimatycznych, gdyż jest jednym z głównych gazów cieplarnianych występujących
w atmosferze ziemskiej. Dwutlenek węgla wskutek absorpcji światła podczerwonego
i jego ponownej emisji uczestniczy w podnoszeniu globalnej temperatury.
Z tego powodu badacze zostali zmuszeni do znalezienia alternatywnego źródła energii
i zmniejszenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Jedną z takich alternatyw jest
fotokonwersja CO2 do lekkich węglowodorów. Metoda ta umożliwia ograniczenie
globalnego czynnika powodującego ocieplenie klimatu oraz otrzymanie rewolucyjnego
paliwa.
Mechanizm fotokonwersji dwutlenku węgla polega na wykorzystaniu materiałów
półprzewodnikowych do wzbudzenia reakcji z udziałem promieniowania słonecznego.
Zainicjowanie reakcji redoks odbywa się wskutek fotowzbudzenia elektronu. Istotne
jest, aby przerwa wzbroniona materiału półprzewodnikowego była mniejsza od energii
fotonu. Wzbudzone elektrony przenoszone są z pasma walencyjnego (VB) do pasma
przewodzenia (CB). Wytworzone nośniki ładunków mogą poruszać się
na powierzchnie materiału półprzewodnikowego oraz reagować z adsorbowanymi
na powierzchni substancjami np. CO2. Dziury i elektrony mogą ulegać rekombinacji
lub łączyć się w stanach pułapkowych. Na Rys. 4 przedstawiono proces wzbudzania
fotokatalizatora i fotokonwersji CO2.37

Rysunek 4. Mechanizm wzbudzenia fotokatalizatora i fotokonwersji CO2 do użytecznych
węglowodorów37

Dwutlenek węgla przez większość fotokatalizatorów jest głównie redukowany
do tlenku węgla(II), metanu, metanolu, kwasu mrówkowego, rzadziej do wyższych
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węglowodorów (i ich pochodnych). Ponadto CO może ulegać ponownej redukcji,
tworząc wspomniane związki. W procesie fotokonwersji dwutlenku węgla potrzebną
energią do przeprowadzania reakcji jest promieniowanie elektromagnetyczne
o odpowiedniej długości fali (energii). Do fotokonwersji dwutlenku węgla
wykorzystywane są półprzewodniki będące najczęściej tlenkami i siarczkami metali
przejściowych. Dotychczas w fotoredukcji dwutlenku węgla przebadano między innymi
takie materiały półprzewodnikowe jak CdS42, ZnIn2S443, TiO244, GaP45 , Bi2WO646
i związki organiczne.47 Niestety dość problematyczne jest dobranie odpowiednich
fotokatalizatorów z uwagi na ich małą stabilność i żywotność. Cały czas trwają badania
nad znalezieniem takiego materiału półprzewodnikowego, który zarówno absorbuje
światło widzialne i posiada optymalnie położony potencjał pasma przewodzenia.
Najodpowiedniejszymi fotokatalizatorami do redukcji CO2 są tlenki metali
przejściowych,
ponieważ
posiadają
wysoką
stabilność
chemiczną.
Obecnie najbardziej obiecującym jest ditlenek tytanu, ponieważ jest przyjazny
środowisku, stabilny termicznie, niedrogi oraz wysoce fotostabilny, ale jednocześnie
jego wadą jest fakt, że może zostać wzbudzony tylko w wyniku naświetlania
promieniowaniem z zakresu ultrafioletu.48
W Tabeli 2 Przedstawiono wybrane związki pełniące funkcję fotokatalizatorów
w reakcji fotokonwersji dwutlenku węgla do użytecznych węglowodorów.
Tabela 2. Przegląd fotokatalizatorów wykorzystywanych do fotokonwersji dwutlenku węgla
do użytecznych węglowodorów w różnych mediach (UV – promieniowanie z zakresu ultrafioletowego,
Vis – promieniowanie z zakresu widzialnego)
Rodzaj
Wzór
Rodzaj
Powstałe produkty
Lp.
promieniowa Medium reakcji
Lit.
związku
materiału
i wydajność
nia
CH3OH
49
1
TiO2
nanocząstki
UV-Vis
H2Ogaz +CO2gaz
(268 ppm·g-1·h-1)
CH3OH
48
2
Ag/TiO2
nanocząstki
UV-Vis
H2Ogaz +CO2gaz
(1232 ppm·g-1·h-1)
CH3OH
48
3
Au/TiO2
nanocząstki
UV-Vis
H2Ogaz +CO2gaz
(1208 ppm·g-1·h-1)
Cu/TiO2 –
CH4
50
4
nanokompozyt
UV-Vis
H2Ogaz +CO2gaz
SiO2
(10 µmol·g-1·h-1)
CH4
KHCO3aq +
(25.71 µmol·g-1·h-1)
51
5
AgBr/TiO2 nanokompozyt
UV
CO2gaz
CH3OH
(15.57 µmol·g-1·h-1)
NaHCO3aq +
HCOOH
52
6
ZnS
mikrokryształy
UV
CO2gaz
(10.5 µmol·h-1)
CH3OH
53
7
ZnO/ZnTe nanokompozyt
Vis
H2Oaq + CO2gaz
(44.56 µmol·g-1·h-1)
CO
54
8
I-TiO2
nanocząstki
UV
H2Ogaz +CO2gaz
(2.4 µmol·g-1·h-1)
Zn2SnO4/
CH4
55
9
nanopłytki
UV-Vis
H2Oaq + CO2gaz
Pt, RuO2
(86.7 ppm·g-1·h-1)
CH4
56
10
Bi2WO6
nanopłytki
Vis
H2Ogaz + CO2gaz
(1.1 µmol·g-1·h-1)
C2H5OH
57
11
BiVO4
nanoarkusze
UV
H2Oaq + CO2gaz
(406.6 µmol·g-1·h-1)
nanocząstki
CH4
58
12
NaNbO3
UV-Vis
CO2gaz
perowskitowe
(4.86 µmol·g-1·h-1)
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NaNbO3

nanoprzewody

UV-Vis

H2Oaq + CO2 gaz

14

HNb3O8

nanowstążki

UV-Vis

H2Oaq + CO2 gaz

15

Pt/g-RBT

nanokompozyt

Vis

H2Ogaz + CO2 gaz

nanokryształ

UV-Vis

Na2SO3/NaOHaq
+ CO2 gaz

nanorurki

UV-Vis

H2Ogaz + CO2 gaz

nanorurki

UV-Vis

H2Ogaz + CO2 gaz

nanorurki

UV-Vis

H2Ogaz + CO2 gaz

nanocząstki

UV-Vis

H2Oaq + CO2 gaz

16
17
18
19
20

Cu2O/
SiC
CNa2TiO3
NNa2TiO3
NNa2TiO6
Co/Co3O4

CH4
(3.58 µmol·g-1·h-1)
CH4
(3.58 µmol·g-1·h-1)
CH4
(37 µmol·g-1·h-1)
C2H6
(11 µmol·g-1·h-1)
CH4
(191 µmol·g-1)
CH4
(4.6 µmol·g-1·h-1)
CH4
(4.6 µmol·g-1·h-1)
CH4
(9.75 µmol·g-1·h-1)
CH4
(5000 µmol·g-1·h-1)

59

60

61

62
56

56

63

Jak przedstawiono w tabeli materiały półprzewodnikowe posiadające różne struktury
– najczęściej perowskitu oraz nanocząstek mogą być wykorzystywane
do fotokonwersji CO2. W celu osiągnięcia większej wydajności podjęto próby
domieszkowania
lub osadzania metali. Proces fotoredukcji CO2 prowadzony jest zarówno w fazie
gazowej, z wykorzystaniem mieszaniny H2O/CO2, jak i w wodnych roztworach
nasyconych dwutlenkiem węgla. Niestety pomimo wielu starań wydajność procesu
pozostaje w dalszym ciągu na niskim poziomie. Cała technologia fotokonwersji
na szerszą skalę oraz odkrycie odpowiednich materiałów półprzewodnikowych
i ich parametrów jest dość trudne. Fotokonwersja CO2 jest nieustannie badana z uwagi
na wyjątkowe zastosowanie i alternatywną możliwość jaką daje dla węgli kopalnych.39
FOTOROZKŁAD WODY
Stale wzrastająca globalna konsumpcja energii skutkuje koniecznością korzystania
ze źródeł innych niż paliwa kopalne.64 Ze względu na swoją niewielką szkodliwość
dla środowiska bardzo istotne są odnawialne źródła energii. Jednym z obiecujących
rozwiązań jest wykorzystanie do tego celu wodoru.65 Jest to pierwiastek najbardziej
rozpowszechniony we wszechświecie, a jego ogromną zaletą jest fakt,
iżw przeciwieństwie do węglowodorów, jego użycie nie powoduje emisji dwutlenku
węgla, który przyczynia się do zwiększania globalnego ocieplenia.65,66 Wodór jest
obecnie wykorzystywany jako paliwo zasilające statki kosmiczne, w ogniwach
paliwowych dostarczających ciepło oraz elektryczność, a także do napędzania
niektórych samochodów.65 Niestety, wodór jest obecnie pozyskiwany głównie z paliw
kopalnych, dlatego jego produkcja przyczynia się w sposób pośredni do emisji gazów
cieplarnianych. Idealnym rozwiązaniem jest otrzymywanie tego pierwiastka metodami
ekologicznymi, do których należy m.in. rozpad wody przy pomocy energii słonecznej.
Proces ten może zajść na trzy sposoby: fotobiologiczny, termochemiczny
oraz fotokatalityczny.64
Proces fotokatalityczny polega na redukcji wody do wodoru w czasie kontaktu
z fotokatalizatorem, zgodnie z mechanizmem przedstawionym na Rys. 5.
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W fotokatalitycznym rozkładzie wody istotną rolę odgrywa zarówno pasmo walencyjne
jak i pasmo przewodzenia. Aby proces rozpadu wody mógł zajść, pasmo walencyjne
półprzewodnika musi charakteryzować się potencjałem bardziej dodatnim
niż potencjał utleniający wody, natomiast pasmo przewodzenia potencjałem bardziej
ujemnym niż potencjał redukujący wody. Jeśli przez półprzewodnik zostanie
zaabsorbowany kwant promieniowania o odpowiednio wysokiej energii to dochodzi
generowania reaktywnych par elektron-dziura. Wytworzona dziura powoduje
utlenienie wody do tlenu i kationów wodoru, natomiast powstały elektron redukuje
kationy wodoru do cząsteczkowego wodoru.67,68

Rysunek 5. Mechanizm wzbudzenia fotokatalizatora i fotogenerowania wodoru67,68

W Tabeli 3 zamieszczono zestawienie wybranych związków przebadanych pod kątem
zastosowania jako fotokatalizatory fotorozkładu wody.
Tabela 3. Wybrane związki, które pełnią funkcję fotokatalizatorów rozkładu wody (UV – promieniowanie
z zakresu ultrafioletowego, Vis – promieniowanie z zakresu widzialnego).
Wzór
Rodzaj
Rodzaj
Ilość otrzymanego
Lp.
Elektrolit
Lit.
związku
materiału
promieniowania
wodoru [μmol/h]
1

TiO2

nanoarkusz

UV

MeOH(aq)

168.2

69

2

TiO2

nanocząstki

UV

EtOH(aq)

7

70

3

Au-TiO2

nanocząstki

UV

EtOH(aq)

207

70

4

Pt-TiO2

nanocząstki

UV

EtOH(aq)

308

70

5

TiO2/F/Pt

nanokompozyt

UV

EtOH(aq)

333.5

71

6

TiO2/F/Pt

UV

C6H12O6(aq)

133.6

71

7

NaTaO3

UV-Vis

H2O

110

72

8

La:NaTaO3
RuO2/LaNaTaO3
CdS/Pt

nanokompozyt
nanocząstki
perowskitowe
nanokompozyt

UV-Vis

H2O

155

72

nanokompozyt

UV-Vis

H2O

4108

72

nanokompozyt

Vis

C3H6O3(aq)

230

73

9
10
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C3H6O3(aq)
Na2S(aq)/
Na2SO3(aq)
H2O

1120

73

97.9

74

72

75

607

75

40

76

Vis

NaHCO3(aq)
Na2S(aq)/
Na2SO3(aq)
C3H6O3(aq)

589.2

77

nanokompozyt

Vis

C3H6O3(aq)

1193.8

77

nanokompozyt

Vis

C3H6O3(aq)

1553

77

nanorurki

Vis

MeOH(aq)

1.6

78

nanorurki

Vis

MeOH(aq)

50

78

11

G-CdS/Pt

nanokompozyt

Vis

12

CdS

nanocząstki

Vis

13

ZrO2

nanocząstki

UV

14

ZrO2

nanocząstki

UV

15

ZnS/g-C3N4

nanokompozyt

Vis

16

NiS/CdS

nanokompozyt

17

19

MoS2/CdS
MoS2NiS/CdS
SnO2

20

SnO2/SnS2

18

Aby fotokatalizatory półprzewodnikowe stanowiły jak najbardziej opłacalne źródło
energii powinny być zdolne do absorbowania promieniowania z zakresu widzialnego
oraz nie ulegać zjawisku fotokorozji67 – utlenianiu anionu pochodzącego
od fotokatalizatora zamiast wody.64 Dodatkowo, należy ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska rekombinacji powstałych elektronów i dziur
oraz reakcji syntezy wody z powstałych gazów. Aby uzyskać wymienione efekty
stosuje się m.in. domieszkowanie powierzchni fotokatalizatora innymi pierwiastkami
lub związkami, przeprowadza się fotokatalizę w roztworze elektronodonorowego
rozpuszczalnika oraz w warunkach pozwalających na otrzymanie półprzewodników
o jak najlepszych właściwościach fizykochemicznych.68
TiO2 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych półprzewodników,
gdyż potencjał rozpadu wody mieści się w granicach przerwy wzbronionej tego
fotokatalizatora. Niestety, TiO2 ma zbyt szerokie pasmo wzbronione aby absorbować
promieniowanie widzialne, a na jego powierzchni bardzo szybko przebiega
rekombinacja fotowzbudzonych dziur i elektronów.69,70 Właściwości fotokatalityczne
tego półprzewodnika można poprawić domieszkując jego powierzchnię jonami metali
szlachetnych, np. złotem czy platyną.69 Wynika to z faktu, iż metale szlachetne działają
jak
pułapki
fotowzbudzonych
elektronów,
dzięki
czemu
ograniczają
64,68
prawdopodobieństwo rekombinacji elektronów oraz dziur.
Użycie odpowiedniego
elektrolitu, w którym przeprowadza się fotorozkład wody również ma bardzo duże
znaczenie przy produkcji wodoru – więcej tego pierwiastka uzyskano z roztworu
wodnego etanolu niż glukozy czy glicerolu. Przy użyciu elektrolitów innych niż woda,
produktami jej fotokatalitycznego rozkładu są również, inne niż wodór i tlen, produkty.70
Bardzo dobre właściwości katalityczne wykazują niektóre związki o strukturze
perowskitów. Domieszkowanie nanocząstek NaTaO3 lantanem oraz użycie RuO2 jako
współ-katalizatora ograniczyło występowanie zjawiska rekombinacji.72 Mimo, iż kadm
należy do metali ciężkich wysoce szkodliwych dla środowiska79, siarczek kadmu jest
badany pod kątem funkcji fotokatalicznych ze względu na fakt, iż posiada wąskie
pasmo wzbronione, dzięki czemu może absorbować światło widzialne.73
Wykorzystanie wodoru w celu pozyskania energii jest obiecującym
przedsięwzięciem.65 Jednym z najbardziej popularnych fotokatalizatorów jest tlenek
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tytanu(IV), jednak ze względu na jego, wymienione wcześniej, wady ciągle poszukuje
się nowych materiałów pełniących funkcje katalityczne. Wykorzystywane
są m.in. związki węgla80, a także różnych metali73, które zostały przedstawione
w tym rozdziale.
PODSUMOWANIE
Wspominane w niniejszej pracy fotokatalityczne reakcje tj. fotodegradacja
zanieczyszczeń, fotogeneracja wodoru oraz fotokonwersja dwutlenku węgla
do użytecznych węglowodorów, z pewnością będą wykorzystane w przyszłości jako
jeden ze sposobów ochrony środowiska naturalnego. Prowadzonych jest szereg
badań w związku ze zwiększeniem aktywności tych materiałów pod wpływem
promieniowania widzialnego, co może skutkować w niedługim czasie pojawieniem
się
szeregu
rozwiązań
technologicznych
wykorzystujących
wzbudzone
promieniowaniem słonecznym fotokatalizatory do oczyszczania powietrza, jak również
produkcji paliw na większą skalę.
Praca została wykonana w ramach Projektu NKCh UG: KLIMATYCZNI.
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PRACA PRZEGLĄDOWA | REVIEW

Znaczenie związków wanadu w przyrodzie, medycynie
i życiu człowieka
Importance of vanadium compounds in nature, medicine
and human life
Katarzyna Chmur
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
chmur.ka@hotmail.com
słowa kluczowe: aktywność przeciwnowotworowa,
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STRESZCZENIE
Pomimo, iż wanad klasyfikowany jest dopiero na dwudziestym pierwszym miejscu wśród najliczniej
występujących pierwiastków na Ziemi oraz na piątym miejscu wśród metali przejściowych ma on istotny
wpływ na rozwój i funkcjonowanie roślin i zwierząt. Ponadto, w ostatnim czasie, w wyniku działalności
człowieka stężenie wanadu w środowisku naturalnym wzrasta. Wpływa to na większą migrację tego
pierwiastka w przyrodzie, który jest angażowany w przebieg różnego rodzaju procesów biologicznych.
Zwiększona dystrybucja wanadu w środowisku nie jest również obojętna dla zdrowia i życia człowieka.
Ostatnio zwrócono również uwagę na możliwość wykorzystania związków wanadu w leczeniu chorób
o różnej etiologii. Sole nieorganiczne oraz kompleksowe wanadu wykazują działanie
przeciwcukrzycowe oraz przeciwnowotworowe, co daje szanse na ich wykorzystanie w nowoczesnej
medycynie jako substancje o właściwościach leczniczych.1,2,3,4
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane aspekty związane w występowaniem wanadu
w przyrodzie, wpływem na zdrowie człowieka oraz perspektywy jego wykorzystania w medycynie.

ABSTRACT
Although vanadium is classified in the twenty-first place among the most abundant elements
on Earth and in the fifth place among the transition metals, its impact on the development
and functioning of plants and animals is significant. The concentration of vanadium in the natural
environment has gradually increased recently as a result of anthropogenic human activity.
This results in a greater migration of this element in nature and its involvement in the course of various
biological processes. The increased distribution of vanadium in the environment is also not indifferent
to human health and life. Recently, attention has also been paid to the possibility of using vanadium
compounds in the treatment of diseases of various etiologies. Inorganic vanadium salts and complexes
reveal anti-diabetic and anti-cancer properties. Thus, this situation gives a chance to use them
in the future in modern medicine as substances of a desired medicinal properties.
This article presents selected aspects related to the occurrence of vanadium in nature, its impact
on human health and the prospects of its use in medicine.1,2,3,4
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WSTĘP
Wanad to pierwiastek odkryty dwukrotnie. Na początku XIX wieku, Andrés Manuel
Del Rio podczas badania rudy ołowiu natknął się na nowy nieznany metal,
którego związki cechowały się różnorodnością barw. Jednak jego doniesienia
o odkryciu nowego pierwiastka w Europie zostały uznane za pomyłkę. Za odkrywcę
wanadu uznaje się szwedzkiego badacza, Nilsa Gabriela Seftröma, który wydzielił go
z rudy żelaza niespełna trzydzieści lat później. Ze względu na różnobarwność
związków, które tworzy, metal ten swoją nazwę zawdzięcza nordyckiej bogini
piękności – Vanadis.5 Od tego czasu odkryto i zsyntezowano wiele substancji
zawierających wanad i wynaleziono szereg jego zastosowań. Okazuje się, że związki
zawierające ten metal mają olbrzymie znaczenie nie tylko dla świata roślin i zwierząt,
lecz również dają nadzieję na zastosowanie ich w leczeniu cukrzycy i niektórych
nowotworów.
WANAD I JEGO ROLA W ŻYCIU CZŁOWIEKA
Wanad należy do grupy metali przejściowych i przyjmuje stopnie utlenienia
od -1 do +5, z czego najtrwalsze są związki wanadu na czwartym i piątym stopniu.
W środowisku obojętnym występuje jako anion kwasu wanadowego (H2VO4-),
w zasadowym jako ortowanadan (VO43-), a w niskim pH najczęściej przyjmuje formę
wanadylu (VO2+).6 Do najważniejszych jego form należą metawanadan (NaVO3),
ortowanadan (NaVO3), siarczan(VI) oksowanadu(IV) (VOSO4) oraz tlenek wanadu(V)
(V2O5). Przy wyższych stężeniach tworzy anionowe polimery takie jak V4O124- czy
V5O155-. Zajmuje dwudzieste drugie miejsce pod względem rozpowszechnienia
w przyrodzie i występuje w minerałach takich jak: patronit VS4, wanadynit Pb5(VO4)3Cl,
deskloizyt (PbZn(VO4)OH), karnotyt (wanadan uranylowo-potasowy) i roskoelit.7
Zastosowanie wanadu obejmuje głównie produkcję stali i stopów metali
niezawierających
żelazo,
tworzenie
ceramiki,
żółtych
pigmentów
oraz półprzewodników. Stosuje się go również jako katalizator przemiany naftalenu
w bezwodnik ftalowy podczas produkcji tworzyw sztucznych oraz w trakcie
syntezowania kwasu siarkowego(VI) w skali przemysłowej.8 Z tego względu
zdecydowaną większość źródeł wanadu w atmosferze, w wodach powierzchniowych
i glebie stanowi działalność człowieka. Główną drogą, którą dostarczamy ten
pierwiastek do organizmu jest pożywienie i woda pitna, a do najbogatszych w wanad
pokarmów należą: nasiona kopru, pietruszka, owoce morza, szpinak i grzyby.
Niewielkie dzienne zapotrzebowanie sprawia, że spożywamy go więcej
niż powinniśmy. Jednak droga pokarmowa obarczona jest mniejszym ryzykiem
zatrucia związkami wanadu niż ekspozycja przez wdychanie.2
Toksyczność związków tego metalu, oprócz sposobu dostarczenia
go do organizmu, zależy od jego wartościowości. Obserwuje się zależność wprost
proporcjonalną – im wyższy stopień utlenienia wanadu w związku, tym bardziej jest
ten związek szkodliwy. Wanad może być przyczyną zatruć ostrych (na co narażeni są
głównie pracownicy fabryk wykorzystujących ten pierwiastek) lub przewlekłych,
z uwagi na tendencję do odkładania się w płucach, nerkach czy wątrobie.
Najczęstsze objawy dotyczą układu oddechowego – kaszel, zapalenie oskrzeli i płuc.
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Dodatkowo mogą występować bóle głowy i uczucie osłabienia. W przypadku ciężkiego
zatrucia charakterystycznymi symptomami są: wymioty, biegunka oraz zielone
zabarwienie języka. Do działań profilaktycznych należy kontrola stężenia wanadu
w moczu narażonych pracowników oraz stosowanie kwasu askorbinowego,
który z uwagi na swoje redukujące właściwości, eliminuje toksyczny pięciowartościowy
jon, przekształcając go do mniej toksycznego, w którym wanad występuje na czwartym
stopniu utlenienia.2 Niemniej, jest to pierwiastek śladowy niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Wpływa na prawidłową pracę układu oddechowego,
trawiennego, czy też nerwowego. Odpowiada za poprawne funkcjonowanie tarczycy,
właściwy kształt czerwonych krwinek, pobudza syntezę glikogenu i spalanie glukozy,
ma istotne znaczenie dla przemian lipidów, fosfolipidów i cholesterolu.
Nie dowiedziono występowania schorzeń wynikających z niedoboru wanadu
w organizmie, jednak sugeruje się, że zbyt małe jego stężenie może powodować
deformacje kości, próchnicę zębów oraz zmniejszenie ilości krwinek czerwonych.9
ZWIĄZKI POCHODZENIA NATURALNEGO
Z uwagi na jego występowanie w różnym stopniach utlenienia, wanad może
wykazywać właściwości zarówno redukujące, jak i utleniające, z czego może wynikać
jego aktywność biologiczna. Ciekawym zjawiskiem dotyczącym tego pierwiastka jest
bioakumulacja w organizmach niezdolnych do poruszania się, takich jak muchomory
lub osłonice. Okazuje się, że pewien gatunek z rodziny żachw – Ascidia gemmata –
w swoich komórkach zawiera 10 milionów razy wyższe stężenie wanadu
niż w otaczającej ją wodzie morskiej.10 Prawdopodobnie służy to ochronie przez
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. W przypadku niedoborów pierwiastka niektóre
organizmy są w stanie wytworzyć substancje o charakterze niebiałkowym
i nieporfirynowym
zdolne
do
specyficznego
wiązania
jonów
metali.
Te małocząsteczkowe związki nazywane są sideroforami i potrafią one pozyskiwać
wanad z substancji o słabej rozpuszczalności, a następnie przekształcać
go w rozpuszczalne kompleksy, które mikroorganizmy są już w stanie przyswoić.11
Przykładem
tego
typu
cząsteczki
jest
optycznie
czynny
ligand
aminopolikarboksylanowy – anion (S,S)-2, 2’-hydroksyaminodipropionowy (hipa3-).
Połączenie dwóch ligandów tego typu i kationu wanadu na czwartym stopniu utlenienia
prowadzi do powstania chiralnej amawadyny o wzorze [V(hipa)22-]. Warto wspomnieć,
że jon V4+ jako centrum koordynacji jest dość rzadko spotykany. Anion hipa3- wiąże
jony wanadu bardzo specyficznie i trwale – skumulowana stała trwałości dla tego
kompleksu wynosi logβ2=23.12

Rysunek 1. Wzór strukturalny amawadyny, [V(hipa)22-]
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Metale przejściowe często stanowią centrum metaliczne ważnych enzymów.
Nie inaczej jest z wanadem, który jest składnikiem tzw. enzymów wanadozależnych,
czyli nitrogenaz i haloperoksydaz. Nitrogenazy to enzymy znajdujące się w bakteriach.
Odpowiedzialne są za katalizowanie reakcji redukcji azotu.13 Z kolei haloperoksydazy
znaleźć można w glonach, porostach czy grzybach, gdzie ich rolą jest kataliza reakcji
utleniania jonów halogenkowych w obecności H2O2. W zależności od rodzaju
utlenianych jonów, dzieli się je na chloroperoksydazy, bromoperoksydazy
i jodoperoksydazy. W centrum aktywnym zawierają jony ortowanadowe VO43-. Wśród
organizmów morskich wykrywane są przede wszystkim jodo- i bromoperoksydazy,
natomiast chloroperoksydazy zostały wykryte jedynie w organizmach lądowych.14
INSULINO-MIMETYCZNE DZIAŁANIE WANADU
Z uwagi na zdolność związków wanadu do regulacji transporterów glukozy
GLUT4, zwrócono uwagę na możliwość ich potencjalnego zastosowania w leczeniu
cukrzycy. Dodatkowo wanad aktywuje enzymy odpowiedzialne za glikolizę
i glikogenezę oraz spowalnia glukoneogenezę i glikogenolizę, co powoduje wzrost
transportu glukozy.3 Gdy dodać do tego jego wpływ na metabolizm lipidów
i sacharydów, to zrozumiałe staje się zainteresowanie naukowców nad jego insulinomimetycznym działaniem.
Pierwsze doniesienia dotyczące możliwości wykorzystania związków wanadu
w leczeniu objawów cukrzycy pojawiły się już w 1899 roku. Wykazano, że regularna
suplementacja (przed posiłkiem) metawanadanem(V) sodu powoduje obniżenie
poziomu cukru we krwi.15 Następnie pojawiły się doniesienia o przeciwcukrzycowym
działaniu siarczanu(VI) oksowanadu(IV). Zastosowanie tej soli nieorganicznej podczas
leczenia normalizowało niektóre z objawów, prawdopodobnie poprzez inhibicję
uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych.16 Skuteczność przeciwcukrzycowego
działania wanadu zależy od wielu czynników, takich jak gatunek badanych zwierząt,
dawki podawanego związku oraz długości trwania eksperymentu. Krakowscy uczeni
w swoich badaniach na szczurzych wątrobach wykazali, że najlepszym działaniem
insulino-mimetycznym spośród nieorganicznych soli wanadu cechuje się VOSO4.
Następnie skuteczność ta maleje w kolejności: VOSO4>Na3VO4>NaVO3.17,18,19 Panuje
dość powszechne przekonanie o wyższości kompleksów z ligandami organicznymi
nad związkami, gdzie jon metalu skoordynowany jest z ligandami nieorganicznymi.
Zwiększona skuteczność tego typu związków pozwoliłaby na zmniejszenie dawki przy
jednoczesnym uzyskaniu podobnego efektu podczas leczenia. Za związki o bardzo
dobrym działaniu oraz niskiej toksyczności w leczeniu klinicznych objawów cukrzycy
zwierzęcej uznaje się akwa[bis(3-oksy-2-metylo-4-pirono)]-oksowanad(IV), oznaczany
skrótem VO(malt)2(H2O) lub BMOV oraz akwa[bis(3-oksy-2-etylo-4-pirono)]oksowanad(IV), w skrócie VO(etylomalt)2(H2O) lub BEOV.11 Wykazano, że związki
wanadu miały znaczący wpływ na homeostazę glukozy oraz insulinoodporność
w zwierzęcych modelach cukrzycy typu 1 i 2. Jeśli chodzi o badania nad ludzką
cukrzycą to także wskazuje się na znaczenie tego pierwiastka w obniżaniu stężenia
glukozy
we
krwi
i zwiększaniu
wrażliwości
na
insulinę.20
Pomimo to, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy przeciwcukrzycowe działanie
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wanadu wyróżnia go na tle innych metali o ważnej roli biologicznej takich jak kobalt,
miedź, chrom czy nikiel.

Rysunek 2. Wzory półstrukturalne VO(malt)2(H2O) oraz VO(etylomalt)2(H2O)

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWE
Z uwagi na udokumentowany wpływ związków wanadu na komórki nowotworowe
w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie możliwościami zastosowania
syntetycznych związków wanadu w leczeniu chorób nowotworowych. Jak do tej pory,
dużym wyzwaniem jest minimalizacja efektów ubocznych wynikających z niewielkiej
selektywności związków wanadu wobec komórek nowotworowych oraz zdrowych.
Działanie kancerogenne wanadu nie zostało jednoznacznie udowodnione,
lecz w pewnych warunkach może on powodować wzrost komórek neoplastycznych.
Wskazuje się, że podczas redukcji z piątego na czwarty stopień utlenienia może
katalizować reakcję tworzenia wolnych rodników, które w konsekwencji mogą
uszkadzać DNA w zdrowych komórkach i doprowadzać do rozwoju zmian
nowotworowych.21 Oprócz tego rozpatrywana jest zależność między pracą
w warunkach ciągłego narażenia na kontakt z tym metalem (np. przemysł chemiczny,
metalurgiczny,
farbiarski)
a
zachorowalnością
na
nowotwór
płuc.2
Na uznanie pięciotlenku wanadu jako potencjalnie kancerogennego dla ludzi miała
wpływ praca z 2003 roku, gdzie opisano badania, które polegały na ekspozycji
szczurów i myszy na powietrze zawierające V2O5 w wyniku czego w ich układzie
oddechowym powstawało więcej guzów.22
Z drugiej strony, rozpatrywany jest również mechanizm, w którym związki wanadu
mają utrudniać wzajemne oddziaływanie DNA i czynników transkrypcyjnych
oraz oddziaływanie wanadu(V) z nićmi DNA, dzięki któremu namnażanie
się neoplastycznych komórek nie odbywa się tak łatwo.23
Spośród soli nieorganicznych wanadu, na uwagę zasługuje metawanadan(V)
amonu (NH4VO3). Związek ten testowano in vivo na szczurach. Badania wykazały
zmniejszenie ilości i wielkości skupisk nowotworowych oraz rzadsze powstawanie
przerzutów.24 Z kolei VOSO4 dawał pozytywne rezultaty wobec mysiej białaczki,
gruczolakoraku oraz guzów szczurzej wątroby.25 - 26 Także wobec ludzkich linii
komórkowych – raka prostaty i niedrobnokomórkowego nowotworu płuc – siarczan(VI)
oksowanadu(IV) wykazuje podobne działanie, jednak warto zaznaczyć,
że jednocześnie obniża namnażanie się prawidłowych komórek.27
Wiele związków kompleksowych zawierających wanad zostało przebadanych pod
kątem potencjalnego zastosowania w terapii nowotworów. Przykładem takiej
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substancji
jest
bis(4,
7-dimetylo-1,10-fenantrolina)-siarczanooksowanad(IV),
zwany w skrócie Metvan. Jego cytotoksyczność wykazano wobec linii komórkowych
glejaka, raka jąder, jajników, prostaty i piersi. Dodatkowo linie, które były odporne na
działanie cis-platyny (linie raka jajnika SKOV-3 i OVCAR-3 oraz linie raka jądra 64CP)
okazały się być wrażliwe na działanie Metvanu. Prawdopodobnie związane
jest to z różnicą między tymi związkami w sposobie oddziaływania z DNA.
Podczas gdy cis-platyna tworzy potencjalnie mutagenne addukty z DNA,
Metvan oddziałuje z kwasem deoksyrybonukleinowym niekowalencyjnie.28

Rysunek 3. Wzór półstrukturalny bis(4, 7-dimetylo-1, 10-fenantrolina)-siarczanooksowanadu(IV)

Wykorzystanie ligandów posiadających kilka atomów donorowych, mogących
koordynować jon wanadu, zwiększa trwałość termodynamiczną kompleksu,
a co za tym idzie ułatwia transport metalu do wnętrza komórek. Z tego powodu
szczególnym zainteresowaniem cieszą się kompleksy chelatowe. Przykładem takiego
związku jest oksoperoksonitrylotrioctanowanadian(V) potasu, gdzie wanad
skoordynowany jest z ligandem nitrylotrioctanowym (nta3-) przez atomy tlenu grup
karboksylanowych oraz przez atom azotu. Jego aktywność przeciwnowotworową
badano wobec trzech linii komórkowych – makrofagów pochodzących
od myszowatych (RAW 264.7), szczurzego kostniakomięsaka (UMR106)
oraz ludzkiego raka gruczołowego (Caco-2). Doświadczenie polegało na inkubacji
komórek z wodnymi roztworami K2VO(O2)(nta) o różnych stężeniach przez 24 godziny
w temperaturze 37 stopni Celsjusza. Okazało się, że dla linii gruczolakoraka oraz RAW
264.7 rozwój komórek był hamowany w pełnym zakresie stosowanych stężeń
(2.5 μΜ-100 μΜ), przy czym spadek podziału był mniejszy dla Caco-2. W przypadku
szczurzej osteosarkomy niskie stężenia stymulowały namnażanie się komórek
nowotworowych, jednak zwiększenie stężenia stosowanego kompleksu powodowało
spowolnienie podziału. Ustalono, że dawka powodująca śmierć połowy komórek
(IC50) dla linii Caco-2 i RAW 264.7 wynosi 10 μM, natomiast dla UMR106 jest to 35
μM.29
Osteoblasty stanowią szczególny obiekt zainteresowań, jeżeli chodzi o badania
nad związkami wanadu z uwagi na fakt, że metal ten ma tendencję do odkładania
się w kościach. Linię UMR106 wykorzystano również do zbadania trzech związków
kompleksowych wanadu(IV) z jonem diglikolanowym, w skrócie oznaczany symbolem
oda. VO(oda), VO(oda)(bpy) (bpy – oznacza bipirydyl) i VO(oda)(phen)
(phen – oznacza 1, 10-fenantrolinę) badano wobec linii prawidłowych komórek
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kościotwórczych
(MC3T3E1)
oraz
wobec
nowotworowych
szczurzego
kostniakomięsaka (UMR106). Wszystkie trzy związki spowalniały namnażanie
się w obu liniach komórkowych, jednak jedynie kompleks zawierający ligand
bipirydynowy [VO(oda)(bpy)] był bardziej cytotoksyczny względem komórek
nowotworowych niż prawidłowych.30,31

Rysunek 4. Część niezależna komórki elementarnej K2[VO(O2)(nta)]

POTENCJAŁ
PRZECIWNOWOTWOROWY
KOMPLEKSÓW
WANADU
Z FLAWONOIDAMI
W poszukiwaniu związków kompleksowych wanadu, które będą wykazywały
właściwości przeciwnowotworowe, przy jednoczesnym braku toksyczności wobec
komórek zdrowych, zaczęto badania nad wykorzystaniem jako ligandów związków
biologicznie czynnych. W ten sposób w centrum zainteresowania znalazły
się flawonoidy z uwagi na ich cytoprotekcyjne właściwości. Spostrzeżono,
że ich kompleksy z metalami odznaczają się większą aktywnością biologiczną niż
wolne flawonoidy.32 W badaniach kanadyjskich naukowców porównano ze sobą
kurkuminę, znaną z prozdrowotnych właściwości, VOSO4 oraz kompleks wanadylu
z kurkuminą (VO(cur)2). Rezultaty doświadczeń przeprowadzanych na komórkach
mysiego chłoniaka wykazały, że spośród tych trzech substancji, VO(cur)2 wykazywał
najwyższą aktywność przeciwnowotworową, prawie dwukrotnie wyższą niż sama
kurkumina.33
Ciekawym przypadkiem jest połączenie oksowanadu(IV) z kwercetyną.
Potwierdzono, że kwercetyna hamuje rozwój linii komórkowej szczurzego
kostniakomięsaka UMR106. Mimo, że skompleksowanie jej z wanadem, nie poprawiło
właściwości antynowotworowych, to wartym zauważenia jest fakt, że powstały związek
powodował różnicowanie się komórek kościotwórczych.34 Dodatkowo, wykazano,
że kompleks oksowanadu(IV) z kwercetyną obniża poziom stresu oksydacyjnego
tworzącego się w obecności jonów VO2+.35
Zdolność chryzyny do zmiatania wolnych rodników również ulega zwiększeniu
po skoordynowaniu jej z jonem VO2+. Ten flawonoid pochodzenia naturalnego
spowalnia proliferację komórek linii UMR106 (szczurzy kostniakomięsak)
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zdecydowanie bardziej niż prawidłowych osteoblastów (linia MC3T3E1).36 Dodatkowo,
kompleks oksowanadu(IV) z chryzyną powoduje znacznie niższą przeżywalność linii
komórkowej ludzkiego nowotworu kości MG-63 niż sama chryzyna.37

Rysunek 5. Wzory półstrukturalne wybranych ligandów biologicznie czynnych

Kolejnym flawonoidem wartym uwagi jest moryna. Jej kompleks oksowanadu(IV)
odznacza się silniejszymi antyproliferacyjnymi właściwościami niż sama moryna
w stosunku do linii komórkowych osteosarcomy UMR106. Stwierdzono niekorzystny
efekt kompleksu na zdrowe komórki linii MC3T3E1, jednak okazuje się, że produkcja
reaktywnych form tlenu zmalała pod jego wpływem. Dodatkowo związek ten
przebadano wobec linii komórkowych raka piersi – T47D i SKBR3, co pozwoliło
na potwierdzenie, że również wobec tego nowotworu kompleks oksowanadu(IV)
z moryną wykazuje silniejsze antyproliferacyjne działanie, niż sam flawonoid.
Dodatkowo nie stwierdzono negatywnego wpływu substancji na DNA.38
Związek oksowanadu(IV) z hespedryną badano pod kątem właściwości
przeciwnowotworowych wobec dwóch linii komórkowych – szczurzego
kostniakomięsaka UMR106 oraz ludzkich komórek gruczolakoraka jelita grubego
Caco-2. W niewielkich stężeniach (2.5-10 μM) kompleks stymulował namnażanie się
nieprawidłowych osteoblastów, jednak powyżej 25 μM następowała zdecydowana
inhibicja ich proliferacji. Wobec Caco-2 kompleks wykazywał cytotoksyczność
w pełnym zakresie badanych stężeń (do 100 μΜ). Dowiedziono również,
że przeciwnowotworowe działanie tego kompleksu jest silniejsze wobec linii UMR106
niż linii Caco-2. W przypadku obu badanych linii komórkowych kompleks
VO(hespedryna) wykazywał wyższą aktywność antyproliferacyjną w porównaniu
z aktywnością wolnego, niezwiązanego z jonem oksowanadu(IV), flawonoidu.
Także
właściwości
przeciwutleniające
hespedryny
ulegały
zwiększeniu
2+ 39
po skoordynowaniu jej z VO .
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Pod uwagę wzięto również flawonoid występujący w nasionach ostropestu
plamistego – sylibinę. Porównano działanie wolnej sylibiny, jej kompleksu
z oksowanadem(IV) oraz siarczanu(VI) oksowanadu(IV) wobec linii komórkowej
ludzkiego kostniakomięsaka (MG-63). Jon VO2+ działał antyproliferacyjnie dopiero
w stężeniu 100 μM, podczas gdy sylibina i jej kompleks wykazywały to działanie
od stężenia 25 μM. W stężeniu 100 μM właściwości antynowotworowe sylibiny
i kompleksu nie różniły się znacząco, jednak w zakresie stężeń 25-75 μΜ kompleks
oksowanadu(IV) z sylibiną okazywał się silniej spowalniać rozwój komórek
nowotworowych. Jest to korzystne, ze względu na to, że może to pozwolić
na zminimalizowanie podawanej dawki, przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego
efektu terapeutycznego.40
Naringina to flawonoid występujący naturalnie w cytrusach oraz skórce pomidora.
Wykazano, że skompleksowanie jej z kationem wanadylu polepszyło właściwości
zmiatania
wolnych
rodników,
z wyjątkiem
rodnika
hydroksylowego.
Wobec linii komórkowej ludzkiego nowotworu płuc (A549) naringina nie wykazywała
się cytotoksycznością, natomiast jej kompleks z oksowanadem(IV) znacząco obniżył
przeżywalność neoplastycznych komórek. Zbadano również działanie tego flawonoidu
oraz jego kompleksu na komórki ludzkiego nowotworu piersi (linie MDAMB231 oraz
SKBR3) i okazało się, że także w tym przypadku kompleksowanie zwiększyło
właściwości antyproliferacyjne naringiny. Wartości IC50 (dawki powodującej
przeżywalność połowy komórek) dla związku oksowanadu(IV) i naringiny wyniosły
20 μM dla linii MDAMB231 oraz 73 μM dla linii SKBR3.41
Bazując na powyższych doniesieniach, wykorzystanie wanadu jako centrum
koordynacji potencjalnych chemioterapeutyków w leczeniu nowotworów wygląda
obiecująco. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że stosowanie tego typu związków
może nie być wolne od niezbadanych jeszcze skutków ubocznych, dlatego należałoby
kontynuować badania w tym kierunku.
PODSUMOWANIE
Wiele badań nad związkami wanadu zostało przeprowadzonych, a jeszcze więcej
czeka na przeprowadzenie. Mimo, że nie została jednoznacznie ustalona jego rola
w organizmie, to wiadomo, że jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania.
Na szczególne zainteresowanie zasługuje możliwość jego wykorzystania w leczeniu
cukrzycy i nowotworów. Związki, których właściwości antynowotworowe lub insulinomimetyczne zostały potwierdzone w badaniach na liniach komórkowych, powinny
być dalej badane na innych modelach i w innych warunkach, tak by można było zacząć
już wnioskować o potencjalnych efektach ubocznych oraz dyskutować o sposobach
ich eliminacji. Ważne jest też dążenie do takiego projektowania leków, by osiągać
wystarczający efekt terapeutyczny przy jak najmniejszej dawce. Tworzenie nowych
chemioterapeutyków może obejmować badanie wpływu stopnia utlenienia centrum
koordynacyjnego, czy też próby koordynacji z nowymi, innymi ligandami,
a różnorodność związków wanadu stwarza nieograniczone możliwości i szerokie pole
do projektowania nowych doświadczeń.
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Synteza, właściwości oraz implementacja kompleksowych
związków tryboluminescencyjnych
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STRESZCZENIE
Tryboluminescencja (TL), nazywana również mechanoluminescencją (ML), jest zjawiskiem
polegającym na emisji promieniowania elektromagnetycznego na skutek mechanicznego oddziaływania
na materiał. Wykazuje ją wiele powszechnych substancji, w tym kwarc lub sacharoza. Intensywność
i długość fali emitowanego promieniowania mogą zależeć nie tylko od danego materiału,
lecz także od parametrów takich jak otoczenie konkretnego gazu, temperatura lub ciśnienie.
Mechanizm tryboluminescencji nie został dotychczas jednoznacznie opisany. Na przestrzeni lat
powstały teorie, które jednak nie są komplementarne względem danych eksperymentalnych.
Jednymi z najlepiej opisanych substancji tryboluminescencyjnych są związki kompleksowe
[Cu(NCS)Py2(PPh3)], EuD4TEA oraz kompleksy o wzorze ogólnym [(RN4)Cu(NHC)]X.
Dzięki wyraźnym właściwościom foto- oraz tryboluminescencyjnym, odmiennym cechom emitowanego
promieniowania oraz łatwości syntezy i późniejszej rekrystalizacji nadają się one szczególnie dobrze
do badań mechanizmu opisywanego zjawiska. Rozwój w obszarze badań nad właściwościami
tryboluminescencyjnymi materiałów może umożliwić opracowanie i implementację czujników opartych
o układy emitujące promieniowanie elektromagnetyczne pod wpływem przyłożonej siły.
Celem niniejszej pracy jest zestawienie preparatyki poszczególnych związków kompleksowych,
opis parametrów emitowanego promieniowania oraz ocena perspektyw ich implementacji.

ABSTRACT
Triboluminescence (TL), also known as mechanoluminescence (ML), is an optical phenomenon in which
the emission of light is a result of mechanical deformation of the material. Many of omnipresent materials
exhibit triboluminescent properties, e.g. sucrose or quartz. The intensity and wavelength of the emitted
radiation are not only dependent on the material structure but also may be connected to the condition
of the process – temperature, pressure or a type of a gaseous environment. The mechanism of the
triboluminescence is under investigation. The several of theories have been proposed, but none of these
are complementary to experimental results.
Some of the most described triboluminescent materials in the literature are [Cu(NCS)Py2(PPh3)],
EuD4TEA and [(RN4)Cu(NHC)]X complex compounds. Due to their distinct photo- and triboluminescent
properties, uncomplicated methodology of the synthesis and recrystallization, these compounds
are widely applied to the research of the triboluminescence mechanism. Development in a field
triboluminescence may enable scientist to design, manufacture and implement modern sensors based
on mechanoluminescent materials.
The aim of this study is to describe the synthesis methodology, spectroscopic properties
and implementation perspectives of presented complex compounds.
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GENEZA TRYBOLUMINESCENCJI ORAZ PRZYKŁADY ZWIĄZKÓW
Zjawisko tryboluminescencji (mechanoluminescencji) polega na emisji
promieniowania elektromagnetycznego powstałego na skutek mechanicznej ingerencji
w strukturę materiału. Może to być zarówno kruszenie kryształów, jak i pocieranie
lub przyłożenie nacisku. Mechanizm tryboluminescencji nie został dotychczas
jednoznacznie opisany, a postulowane teorie nie pokrywają się z uzyskanymi danymi
doświadczalnymi.
Pierwotna teoria zakładała, że jedynie związki piezoelektryczne wykazują
tryboluminescencję. Pod wpływem nacisku na taki materiał ma miejsce ruch
elektronów. W momencie rozkruszenia kryształu następuje powstanie nowych
powierzchni pęknięć, a elektrony przechodząc przez szczelinę wypełnioną gazem,
powodują jego wzbudzenie.1 Bardziej aktualne badania wskazują, że wyrównujące się
ładunki mogą indukować fotoluminescencję związku, a kiedy takowa nie może zajść,
wówczas następuje wzbudzenie gazu.2 Zaprzeczeniem tej teorii mogą być związki,
które nie wykazują właściwości fotoluminescencyjnych, a których tryboluminescencja
nie jest tożsama z emisją wzbudzonych składników powietrza – przykładem takiego
związku jest kwarc.
Mimo tej zagadkowości opisywana właściwość materii jest stosunkowo
powszechna. Szacuje się, że 50% wszystkich związków krystalicznych wykazuje
zjawisko tryboluminescencyjne.3 Badania przeprowadzone w latach 20-tych XX wieku
wykazały, że 70% z badanych 305 związków organicznych oraz 20% z 30 badanych
alkaloidów wykazuje właściwości tryboluminescencyjne.4 Mimo powszechności
zjawiska, zasób literatury opisującej dokładnie tematykę tryboluminescencji
konkretnych materiałów jest niewielki, zwłaszcza w porównaniu z właściwościami
fotoluminescencyjnymi.
Jednym z najpopularniejszych związków spotykanych w literaturze jest kompleks
[Cu(NCS)Py2(PPh3)] (Rys. 1). Ze względu na prostotę syntezy oraz dobrze widoczne
właściwości trybo- oraz fotoluminescencyjne związek ten znalazł zastosowanie
do w badaniach podstaw zjawiska tryboluminescencji.

Rysunek 1. Kompleks [Cu(NSC)Py2(PPh3)]5

Innym związkiem często spotykanym w literaturze jest kompleks europu(III)
– EuD4TEA (Rys. 2), który jest substancją o jednych z najbardziej widocznych
właściwości tryboluminescencyjnych.6
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Rysunek 2. Kompleks EuD4TEA7

Duży potencjał implementacji wykazuje grupa związków kompleksowych
oznaczanych ogólnie jako [(RN4)Cu(NHC)]X (Rys. 3). Wyraźne właściwości foto- oraz
tryboluminescencyjne, w połączeniu z możliwością wytworzenia amorficznych warstw
polimerowych dają szansę na opracowanie czujników opartych na związkach
tryboluminescencyjnych.

Rysunek 3. Kompleks [(RN4)Cu(NHC)]X8
Tabela 1. Definicje podstawników i anionów używanych w zapisie związków z grupy kompleksów
[(RN4)Cu(NHC)]X8
Kod związku

R1

R2

X

1

Me

Mes

PF6

Me

Dipp

PF6

2
3a

t

Bu

Bn

PF6

3b

t

Bu

Bn

OTf

3c

t

Bu

Bn

TFA

3d

t

Bu

Bn

BPh4
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Tabela 2. Rozwinięcie skrótów stosowanych w zapisie kompleksów [(RN4)Cu(NHC)]X
Ligand
Wzór
Ligand
Wzór
Ligand
Wzór

Me

Dipp

PF6

Bu

Bn

OTf

Mess

TFA

BPh4

t

Właściwości kompleksów [Cu(NCS)Py2(PPh3)], EuD4TEA oraz związków z grupy
[( N4)Cu(NHC)]X zostaną szczegółowo omówione w dalszej części pracy.
R

SYNTEZA [Cu(NCS)Py2(PPh3)]
Główną metodą syntezy opisywanego kompleksu miedzi jest bezpośrednia
reakcja rodanku miedzi(I) (CuSCN) z trifenylofosfiną (PPh3) w obecności pirydyny (Py)
jako rozpuszczalnika (Rys. 3). W celu otrzymania związku należy rozpuścić w gorącej
pirydynie (5 ml) osad CuSCN (0.121 g; 1.0 mmol) i PPh3 (0.262 g; 1.0 mmol),
a następnie ogrzewać w temperaturze 70°C pod chłodnicą zwrotną przez 3 godziny.
Po wskazanym czasie należy ostudzić mieszaninę, a następnie odparować połowę
jej objętości pod obniżonym ciśnieniem. W momencie odparowywania rozpuszczalnika
formują się bladożółte kryształy związku, które po odsączeniu przemywa
się toluenem.9 Strukturę związku określono metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)5
oraz spektroskopii NMR9.

Rysunek 4. Reakcja jednoetapowej syntezy kompleksu [Cu(NSC)Py2(PPh3)] 9
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W literaturze można spotkać się z modyfikacjami syntez opisanego związku.
Przykładem odmiennego procesu jest reakcja dwuetapowa, która polega na syntezie
kompleksu [Cu(NSC)(PPh3)], a następnie przeprowadzeniu go w formę
[Cu(NSC)Py2(PPh3)]. Użycie w tym procesie 2-bromopirydyny jako dodatku może
pozytywnie wpłynąć na jakość produktu oraz poprawę właściwości
tryboluminescencyjnych.10
Kluczowe dla poznania natury rozpatrywanego zjawiska może być optymalizacja
metod syntezy oraz rekrystalizacji związku. Istotne może być również prowadzenie
reakcji w specyficznych warunkach, na przykład pod obniżonym ciśnieniem
lub w otoczeniu określonego gazu. Zmiana warunków reakcji, zwłaszcza w obszarze
środowiska prowadzenia procesu, mogą sprawić, że w sieci krystalicznej
lub przestrzeniach między drobinami związku zostanie rozproszony określony gaz.
Pamiętając o postulowanych teoriach, w których to szczególną rolę przypisuje
się zjawisku wzbudzenia gazu, można domniemywać, że zmiana gazowego reagenta
w układzie reakcyjnym wpłynie na właściwości tryboluminescencyjne otrzymywanego
związku.
Otrzymany związek [Cu(NSC)Py2(PPh3)] charakteryzuje się tendencją
do samorzutnego rozpadu z wydzieleniem pirydyny. W temperaturze około 115°C
następuje intensyfikacja procesu rozpadu związku z wydzieleniem pirydyny
oraz po zwiększeniu temperatury, następuje dekompozycja rodanku miedzi(I).9
Nietrwałość produktu w głównej mierze może zależeć od obecności wiązań
koordynacyjnych. W temperaturze pokojowej związek jest drobnokrystalicznym
ciałem stałym o bladożółtym zabarwieniu. Wykazano jego rozpuszczalność
w rozpuszczalnikach polarnych (pirydyna, acetonitryl, DMSO) oraz chloroformie.9
W wodzie związek wykazuje słabą rozpuszczalność, jednak pod wpływem kontaktu
z wodą można następować osłabienie właściwości foto- oraz tryboluminescencyjnych.
SYNTEZA EuD4TEA
Jedna z najpopularniejszych metod syntezy kompleksu EuD4TEA polega
na reakcji roztworu azotanu(V) europu(III) (4 mmol; 1.35 g) (rozpuszczonego
w bezwodnym alkoholu etylowym (25 ml)) z gorącym roztworem dibenzoilometanu
(DBM); 14 mmol; 3.14 g) oraz trietyloaminy (TEA); 14 mmol; 1.42 g). Całość ogrzewa
się i miesza do powstania klarownego roztworu. Mieszaninę następnie pozostawia
się na noc w temperaturze pokojowej. W czasie ostudzania w roztworze zaczynają
formować się kryształy, które po odfiltrowaniu suszy się na powietrzu.11
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Rysunek 5. Reakcja syntezy kompleksu EuD4TEA11

Tak jak w przypadku opisywanego kompleksu miedzi preparatykę EuD4TEA
można modyfikować. Szczególnie interesujące są syntezy kompleksu
domieszkowanego innymi związkami organicznymi, np. piperyną, TEPS
(ang.
triethyl
phosphate,
siarczek
trietylofosfiny)
oraz
DMMP
(ang. dimethyl methylphosphonate, metylofosfonian dimetylu), które w znaczący
sposób wpływają na poprawienie właściwości tryboluminescencyjnych.11

Rysunek 6. Wzory strukturalne: piperyny (a); DMMP (b) oraz TEPS (c)

SYNTEZA KOMPLEKSÓW [(RN4)Cu(NHC)]X
Synteza związków typu [(RN4)Cu(NHC)]X wymaga zastosowania bardziej
skomplikowanych procedur, w porównaniu z kompleksami [Cu(NCS)Py2(PPh3)]
oraz EuD4TEA. Ogólny schemat syntezy przedstawiono poniżej na Rys. 7.

Rysunek 7. Ogólny schemat syntezy kompleksu [(RN4)Cu(NHC)]X8

W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiona synteza związku o oznaczeniu
kodowym „1” (Rys. 7). Reakcja prowadzona jest w komorze rękawicowej.
Do 20 ml fiolki wprowadza się 10 ml bezwodnego acetonitrylu, dimetylN4 (0.372 mmol,
150 mg), ClCu(NHC) (0.372 mmol, 150 mg) oraz KPF6 (3.74 mmol, 688 mg).
Roztwór jest następnie mieszany w temperaturze pokojowej przez 2 godziny.
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Po tym czasie roztwór zatęża się pod obniżonym ciśnieniem do objętości około 1 ml,
a następnie dodaje się 2 ml dichlorometanu. Powstały biały osad odsącza się,
a następnie co najmniej trzykrotnie oczyszcza metodą dyfuzji przez fazę gazową przy
użyciu eteru dietylowego. Wydajność przeprowadzonego procesu szacuje
się na 96%.8

Rysunek 8. Reakcja syntezy kompleksu [(dimetylN4)Cu(NHC)]PF68

Otrzymane związki zostały scharakteryzowane za pomocy analizy dyfraktograficznej
monokryształu (SC-XRD) i proszkowej (PXRD), spektroskopii NMR, IR oraz UV-Vis.8
APARATURA DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRYBOLUMINESCENCYJNYCH
Układy do badania właściwości tryboluminescencyjnych muszą składać
się z dwóch podstawowych elementów – aparatu do mechanicznego oddziaływania
na próbkę oraz urządzenia zdolnego dokonać analizy emitowanego promieniowania
elektromagnetycznego. Mimo tego, że badanie tych właściwości teoretycznie nie jest
skomplikowane, a samych związków tryboluminescencyjnych jest znaczna ilość,
nie ma komercyjnie dostępnego aparatu do prowadzenia tego typu pomiarów.
Powoduje to konieczność samodzielnego montażu układu o pożądanych parametrach.
Najczęściej spotykaną metodą wywoływania tryboluminescencji jest zastosowanie
wieży, z której na próbkę materiału zrzucany jest odważnik (Rys. 9).
Uderzenie powoduje emisję promieniowania, które przez odpowiednio ustawiony
światłowód jest kierowane do spektrofotometru, gdzie następuje jego analiza.

Rysunek 9. Schematyczny układ do badania właściwości tryboluminescencyjnych 12
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Niewątpliwą zaletą tego typu konstrukcji jest prostota działania i niski koszt
produkcji.12 Dzięki dostosowywanej wysokości zrzutu odważnika możliwe
jest manipulowanie energią, która przekazywana jest próbce. Siła działająca na próbkę
jest jednym z czynników wpływających na emisję promieniowania.13
Istotnym elementem układów zbudowanych na bazie wieży z odważnikiem jest
szeroka możliwość modyfikacji jego elementów. Może to być kluczowe w kontekście
badań zjawiska tryboluminescencji w różnych warunkach ciśnienia i temperatury.
Mimo faktu, że wpływ gazu obecnego w układzie pomiarowym na emisję trybologiczną
został zaobserwowany już w 1978 roku14, w obecnej literaturze nieczęsto spotyka się
badania na temat wpływu tego czynnika na właściwości emitowanego promieniowania
dla nowoczesnych materiałów, w tym dla opisywanych związków [Cu(NCS)Py2(PPh3)]
oraz EuD4TEA. Grupa kompleksów [(RN4)Cu(NHC)]X wykazuje wyraźną zależność
między typem gazu wypełniającego układ badawczy a właściwościami
tryboluminescencji, co zostanie omówione w dalszej części pracy.
WŁAŚCIWOŚCI TRYBOLUMINESCENCYJNE KOMPLEKSÓW EuD4TEA ORAZ
[Cu(NCS)Py2(PPh3)]
Oba opisywane związki charakteryzują się wyraźnymi właściwościami
tryboluminescencyjnymi. Pod wpływem rozgniatania kryształów kompleksu
[Cu(NCS)Py2(PPh3)] następuje emisja niebieskiego światła, z kolei kompleks
EuD4TEA pod wpływem ingerencji mechanicznej emituje światło w kolorze
czerwonym. Dla obu substancji emisja promieniowania jest widoczna nawet
w niezaciemnionym pomieszczeniu. Charakterystyka widm tryboluminescencji
(Rys.10) jest jednak znacząco różna.

Rysunek 10. Widma tryboluminescencji kompleksów [Cu(NSC)Py2(PPh3)] (a)15 oraz EuD4TEA (b)15
© 2017, Elsevier
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Maksima emisji wynoszą 612 nm oraz 500 nm odpowiednio dla EuD4TEA6
oraz [Cu(NCS)Py2(PPh3)].13 Na powyższych widmach widać, że związek europu
charakteryzuje się znacznie mniejszą szerokością połówkową piku emisji
(FWHM, ang. Full Width at Half Maximum), z kolei promieniowanie emitowane przez
kompleks miedzi leży w znacznie szerszym zakresie widmowym. Wartości FWHM
wynoszą 90 nm dla związku miedzi13 oraz 14 nm dla kompleksu europu16.
Charakter emisji EuD4TEA może zależeć w znacznym stopniu od zjawiska wzbudzenia
jonu europu, którego związki charakteryzują się emisją w zakresie około 624 nm.17
Różnice w charakterze widm wynikają z odmiennych mechanizmów stojących
za tryboluminescencją. W przypadku kompleksu europu zachodzi głównie przejście
5
D0→7F2.11
Istotną cechą kompleksu EuD4TEA jest możliwość modyfikacji intensywności
emisji i czasu zaniku tryboluminescencji poprzez dodanie odpowiednich reagentów
na etapie syntezy. Przykładem takich dodatków są związki wspomniane w rozdziale
„Synteza EuD4TEA” – DMMP oraz piperyna.
Dodatek 1.25 ml DMMP do roztworu azotanu(V) europu(III) wpływa na zwiększenie
się intensywności tryboluminescencji o 55%, jednak wydłuża czas potrzebny
na wytworzenie się dobrze rozwiniętych kryształów. Zastosowanie piperyny zamiast
DMMP nie wpływa w istotny sposób na intensywność tryboluminescencji, jednak
zaobserwowano zależność między ilością dodanej pirydyny a czasem średniego
zaniku tryboluminescencji. Najkrótszy średni czas zaniku, wynoszący 319.0±42.1 µs,
zaobserwowano dla dodatku 2.1396 mmola. Parametr ten zmierzony dla czystego
kompleksu wynosił 599.6±22.9 μs. Piperyna wpływa również na znaczącą redukcję
czasu potrzebnego na wytworzenie się kryształów, jednak ich rozmiar i kształt
utrudniają uzyskanie tryboluminescencji. Zastosowanie TEPS jako dodatku podczas
syntezy wpływa na zmniejszenie się intensywności tryboluminescencji o 46%.
Wartym uwagi jest fakt, że żaden z dodatków nie wpłynął na kształt widma
tryboluminescencji.11
WŁAŚCIWOŚCI
TRYBOLUMINESCENCYJNE
ZWIĄZKÓW
Z
GRUPY
R
[( N4)Cu(NHC)]X
Otrzymane związki koordynacyjne o kodach 1,2 oraz 3a-3d wykazują wyraźne
właściwości foto- oraz tryboluminescencyjne, których widma przedstawiono poniżej
(Rys. 11). Szczegółowe parametry emitowanego promieniowania przedstawiono
postaci zbioru danych dla foto-(PL) oraz tryboluminescencji zarówno dla substancji
krystalicznej jak i matrycy polimerowej (Tabela 3).
Tabela 3. Wartości maksimum foto- oraz tryboluminescencji dla badanych związków kompleksowych
dla czystych związków oraz matryc PMMA8
Związek

Maksimum fotoluminescencji [nm]

Maksimum tryboluminescencji [nm]

Kryształ

PMMA

Kryształ

PMMA

1

527

547

536

552

2

518

528

527

543
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3a

528

522

544

526

3b

532

521

539

530

3c

522

527

536

536

3d

525

521

540

527

Na podstawie analizy emitowanego promieniowania dla związków 3a-3d
(Rys. 11(a,c)) można zauważyć, że zmiana anionu X (Tabela 1) nie wpływa znacząco
na zmianę właściwości foto- oraz tryboluminescencyjnych. Rozproszenie substancji
w matrycy wykonanej z PMMA powoduje każdorazowe przesunięcie się maksimum
emisji w stronę promieniowania o niższej energii.

Rysunek 11. Widma emisji związków 1-3d: fotoluminescencji pod wpływem fali 380 nm (a);
fotoluminescencji matrycy PMMA z 1%w poszczególnego związku (b); tryboluminescencji (c),
tryboluminescencji matrycy PMMA z 1%w poszczególnego związku (d)8

Istotną cechą kompleksów [(RN4)Cu(NHC)]X jest tworzenie struktur amorficznych
w
matrycach
polimerowych,
które
wykazują
tryboluminescencje.
Związki te są jedynymi opisanymi substancjami mechanoluminescencyjnymi,
których małe stężenia rozproszone w PMMA nie tworzą struktury krystalicznej.
Dodatek mniej niż 10%w kompleksu umożliwia wytworzenie struktury amorficznej,
co zostało określone przy pomocy PXRD oraz mikroskopii fluoroscencyjnej.
Dopiero dodatek 80%w kompleksu umożliwia zaobserwowanie struktury krystalicznej
przy pomocy wspomnianych metod.8
Istotnym czynnikiem wpływającym na właściwości tryboluminescencji
jest środowisko gazowe. Matryce polimerowe zawierające związki 1, 2 oraz 3a
nie wykazują tryboluminescencji na powietrzu, w przeciwieństwie do czystego azotu,
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argonu lub helu. Może to być spowodowane wygaszaniem tryboluminescencji przez
cząsteczki tlenu lub wilgoć zawarte w atmosferze. Czysta matryca polimerowa
wykazuje słabą tryboluminescencję, która nie jest możliwa do zaobserwowania gołym
okiem. Tryboluminescencja zostaje całkowicie wygaszona w przypadku wypełnienia
układu heksafluorkiem siarki.8

Rysunek 12. Widma tryboluminescencji warstw PMMA zawierających 1%mas związku: 1 (a), 2 (b),
3a (c) oraz warstwy PMMA niezawierającej związku miedzi w otoczeniu różnych gazów oraz w próżni
(ang. vacuum, 0.5 Tr)8

IMPLEMENTACJA ZWIĄZKÓW TRYBOLUMINESCENCYJNYCH
Zjawisko tryboluminescencji zainteresowało środowisko naukowe zwłaszcza
pod kątem potencjalnego wykorzystania go w nowoczesnych układach czujników.
Emisja promieniowania elektromagnetycznego, zwłaszcza z zakresu widzialnego,
miałaby znaleźć szczególne zastosowanie w sensorach naprężeń oraz obrazować
uszkodzenia w strukturach materiałów nośnych.2 Przykładem perspektywy wdrożenia
omawianego zjawiska jest wykorzystanie czujników zbudowanych na bazie siarczku
cynku domieszkowanego manganem (ZnS:Mg) do monitorowania uszkodzeń
konstrukcji budowlanych powstałych wskutek aktywności sejsmicznej.18
Innym obszarem możliwej implementacji substancji tryboluminescencyjnych
jest bioobrazowanie. Aplikacja tych związków, a następnie wywołanie
tryboluminescencji
falami
ultradźwiękowymi
znalazłoby
zastosowanie
do monitorowania pracy układu trawiennego. Inną propozycją wdrożenia środków
tryboluminescencyjnych
jest
wspomaganie
terapii
fotodynamicznych.
Dzięki emisji promieniowania bezpośrednio w obrębie tkanek wewnętrznych
oraz zastosowaniu bezpiecznych technik ultradźwiękowych możliwe będzie dokładne
wzbudzenie głównych substancji fotoczułych.19
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Wywoływanie tryboluminescencji in situ może być przydatne w kontekście reakcji
fotokatalitycznych. Jeden z proponowanych układów bazuje na mikrocząstkach
glinianu strontu domieszkowanego europem (SAOE, ang. europium doped strontium
aluminate; SrAl2O4:Eu2+), które są funkcjonalizowane nanocząstkami TiO2.
Opracowana metoda syntezy prowadzi do otrzymania stabilnych układów
SAOE-Zr-TiO2. Zachodząca podczas ingerencji mechanicznej tryboluminescencja
ma na celu umożliwienie zajścia reakcji fotokatalitycznej.20
Obecnie na rynku nie ma dostępnych urządzeń bazujących na zjawisku
mechanoluminescencji. Z pewnością wpływa na to trudność projektowania
i funkcjonalizowania tego typu układów. Głównym problemem jest fakt, że znaczna
większość znanych substancji tryboluminescencyjnych wykazuje tą właściwość
jedynie w formie krystalicznej. Użycie substancji w formie proszku stwarza problemy
natury praktycznej. Rozwiązaniem może być więc stosowanie matryc,
które stanowiłyby nośnik materiałów tryboluminescencyjnych lub zastosowanie
substancji, które tworzyłyby struktury amorficzne.
Omawiane związki kompleksowe [Cu(NCS)Py2(PPh3)], EuD4TEA oraz
R
[( N4)Cu(NHC)]X umożliwiają wytworzenie matryc polimerowych funkcjonalizowanych
substancjami tryboluminescencyjnymi. Struktury te wykazują właściwości zależne
od typu użytego polimeru.11,8 Innym typem struktur zawierających materiały
mechanoluminescencyjne są hydrożele, w których rozproszono drobiny związku
na etapie sieciowania. Właściwości takich układów są zależne od użytych substratów
i parametrów przygotowywania hydrożeli.13
Istotną zaletą kompleksów, będących tematem niniejszej pracy, jest preparatyka,
która w końcowym etapie polega na krystalizacji gotowych związków.
Umożliwia to impregnację powierzchni porowatych i wytworzenie cienkich warstw
związków bez konieczności użycia wysokiej temperatury, tak jak ma to miejsce
w przypadku syntezy domieszkowanych związków ZnS.21
Najważniejszą przeszkodą zdającą się stać na drodze do implementacji
tryboluminescencji jest zagadkowość tego zjawiska. Każdy materiał specjalnego
przeznaczenia
musi
spełniać
specyficzne
wymagania
konstrukcyjne.
Opracowywanie takich substancji bez wiedzy na temat natury zjawiska, które ma być
ich fundamentalną właściwością, jest niemalże niemożliwe. Określenie mechanizmu
tryboluminescencji umożliwi świadome projektowanie nowoczesnych materiałów,
które po odpowiednich modyfikacjach zwiększających ich użyteczności oraz stabilność
fizykochemiczną, mogą stać się podstawą nowoczesnych układów pomiarowych
oraz diagnostycznych.
PODSUMOWANIE
W niniejszej pracy opisano sposób syntezy kompleksów [Cu(NCS)Py2(PPh3)],
EuD4TEA oraz [(RN4)Cu(NHC)]X oraz ich właściwości tryboluminescencyjne.
Jest to szczególnie interesujące w kontekście badania podstaw zjawiska mechanoluminescencji i jej późniejszej implementacji. Wyraźna, widoczna nawet w niezaciemnionym pomieszczeniu tryboluminescencja, w połączeniu z właściwościami
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fotoluminescencyjnymi sprawiły, że rozpatrywane związki dobrze sprawdzają się jako
substancje modelowe do badania mechanizmu i właściwości tryboluminescencji.
Istotną zaletą kompleksów [Cu(NCS)Py2(PPh3)] oraz EuD4TEA jest łatwość
syntezy, której przeprowadzenie wymaga zastosowania jedynie podstawowej
aparatury laboratoryjnej. Dodatkowo, w przypadku kompleksu miedzi brak
konieczności stosowania kosztownych reagentów pozytywnie wpływa na ekonomię
procesu syntezy. Istotne jest jednak dążenie do optymalizacji preparatyki wszystkich
omawianych związków – zwłaszcza pod kątem powtarzalności otrzymywanych
kryształów lub matryc polimerowych.
Brak komercyjnie dostępnej aparatury sprawia, że konieczne jest każdorazowe
wykonanie przez grupy badawcze odpowiedniego układu. Prostota tych układów
sprawia jednak, że koszty ich produkcji nie są znaczne. Kluczowym atutem tego typu
instalacji jest możliwość implikacji do układu dodatkowych elementów,
takich jak układy uszczelniające, zmieniające ciśnienie, temperaturę lub otoczenie
gazów.
Niewątpliwie rozwój badań nad tryboluminescencją może przyczynić
się do późniejszego rozwoju urządzeń opartych na związkach emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne pod wpływem działania czynników
mechanicznych. Mimo że trwają już prace mające na celu zastosowanie związków
tryboluminescencyjnych
w czujnikach
naprężeń,
czynnikiem
kluczowym
do opracowania i optymalizacji takich urządzeń jest wiedza na temat natury zjawiska.
Każdy materiał o specyficznym zastosowaniu musi charakteryzować się określonymi
paramentami. Znając mechanizm stojący za opisywanym zjawiskiem, możliwe będzie
projektowanie związków o ściśle określonych właściwościach.
Bez wątpienia jednak, mimo obecnej zagadkowości, zjawisko tryboluminescencji
może w przyszłości umożliwić opracowanie nowoczesnych układów sensorów.
Do tego celu konieczne jest jednak wykonanie szeregu badań podstawowych,
które pozwoliłby poznać prawa rządzące zjawiskiem mechanoluminescencji.
Przedstawione związki kompleksowe mogą nadawać się szczególnie dobrze
do przeprowadzenia tego typu badań.
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Aldehyd salicylowy jako substrat w tworzeniu cienkich warstw
o właściwościach fluorescencyjnych
Salicylaldehyde as starting material in the preparation
of fluorescent thin layers
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STRESZCZENIE
Rozwój chemii materiałów oraz fotochemii cieszy się obecnie dużą popularnością
w kontekście produkcji innowacyjnych urządzeń elektroniki organicznej. Do najpopularniejszych
elementów należą diody elektroluminescencyjne OLEDs (ang. Organic Light-Emitting Diodes).
Nauka nieustannie poszukuje nowych rozwiązań w zakresie syntezy organicznej, aby uzyskać związki,
których predyspozycje pozwoliłyby zastosować je w technologii elektroluminescencyjnej.
Ważną cechą otrzymywanych związków organicznych jest możliwość emisji światła w ciele stałym.
Drugą istotną kwestią, której nie można pominąć, jest odpowiednia struktura związków umożliwiająca
utworzenie cienkich warstw, gwarantujących właściwy przepływ elektronów w pracującej diodzie OLED.
Celem przedstawionych w tym artykule badań była synteza nowych związków organicznych
o właściwościach fluorescencyjnych oraz otrzymanie fluorescencyjnych cienkich filmów ciała stałego
z wykorzystaniem
popularnych
technik
nanoszenia,
takich
jak
np.
spin-coating.
Dodatkowo, zbadana została morfologia otrzymanych warstw w celu oceny jakości cienkich filmów,
w kontekście zastosowania ich w tworzeniu warstw aktywnych, niezbędnych w elektronice organicznej.
Związkiem wyjściowym do syntezy cząsteczek był aldehyd salicylowy, który poprzez odpowiednią
modyfikację strukturalną, wykazywał właściwości fotoluminescencyjne oraz „filmotwórcze”,
co pozwoliło na wytworzenie cienkich warstw o oczekiwanych parametrach.

ABSTRACT
Currently, the development of materials chemistry and photochemistry is very popular in the context
of the production of innovative organic electronics devices, for example OLED displays (Organic LightEmitting Diode). Science is constantly looking for newer and newer solutions in the field of organic
synthesis in order to obtain compounds whose predispositions would allow them to be used
in electroluminescent technology. An important feature of the obtained organic compounds is the ability
of emission of the light in the solid state. The second important issue is the appropriate structure
of compounds enabling the formation of thin layers and ensuring the proper flow of electrons
in the OLEDs.The research presented in this article was aimed at obtaining fluorescent thin layers based
on the salicylaldehyde molecule. Appropriate modification of the starting materials was to have
a positive effect on the properties of the obtained molecules in the context of their application in organic
electronics.
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WSTĘP
Elektronika organiczna jest niezwykle prężnie rozwijającym się sektorem
nowoczesnego przemysłu. Jednym z przykładów wykorzystania związków
organicznych
w
elementach
elektronicznych
są
organiczne
diody
1
elektroluminescencyjne (OLED)
stosowane w nowoczesnych urządzeniach,
takich jak smartfony. Posiadają one ekrany zbudowane ze związków o małej masie
cząsteczkowej (SMOLED, ang. Small Molecule OLED), w których zdolność do emisji
fal świetlnych wywołana jest przepływającym prądem elektrycznym. Wysoka jakość
obrazu, odpowiedni kontrast oraz niemalże identyczne odwzorowanie barw, stanowią
jedną z największych zalet tych wyświetlaczy.
Projektowane związki organiczne muszą posiadać odpowiednie cechy, aby mogły
zostać użyte jako materiały emisyjne w diodzie.2 Obok zjawiska luminescencji ważną
kwestią są także właściwości fizyczne i strukturalne, by móc technologicznie wykonać
odpowiednie cienkie warstwy ciała stałego. Dobrze wykonana jednolita warstwa
emisyjna jest kluczowym elementem diody OLED. Poszczególne fragmenty tworzące
urządzenie muszą być idealnie dopasowane oraz powinny mieć odpowiednią grubość
w celu odpowiedniego przepływu elektronów w pracującym urządzeniu.3
Celem prowadzonych badań była synteza nowych, małocząsteczkowych
związków organicznych, pochodnych aldehydu salicylowego, które wykazywałyby
właściwości „filmotwórcze” pozwalające na uzyskanie cienkich warstw ciała stałego
o właściwościach fluorescencyjnych. Nasza uwaga została więc skupiona
na rozbudowaniu rdzenia cząsteczki o łańcuchy alkolsylowe, które, jak wiadomo
z literatury, wpływają pozytywnie na rozpuszczalność oraz samoorganizację
cząsteczek zarówno w krysztale jak i cienkiej warstwie ciała stałego.4,5
Wszystkie przedstawione związki docelowe, takie jak hydrazony hydrazydowe,
czy azyny, są pochodnymi aldehydu salicylowego. Badania wstępne pokazały,
iż zjawisko luminescencji w ciele stałym dla badanych układów gwarantuje obecność
wiązań wodorowych, które tworzą się pomiędzy atomem tlenu grupy hydroksylowej
w pozycji orto, a atomem azotu hydrazyny (Rys. 1). Wiązania wodorowe powodują
powstanie cyklicznych układów oraz zahamowanie rotacji wiązań, co w rezultacie
prowadzi do swobodnego przepływu elektronów i wzmocnienia luminescencji.
Hydroksylowe grupy funkcyjne pełnią także funkcje auksochromów.

Rysunek 1. Tworzenie wiązań wodorowych w cząsteczkach hydrazonów hydrazydowych.
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Silna emisja w ciele stałym dla badanych cząsteczek związana jest z efektem
emisji indukowanej agregacją (AIE ang. Aggregation Induced Emission).6
Opublikowane badania potwierdzają, iż obecność wewnątrzcząsteczkowych wiązań
wodorowych jest ważnym czynnikiem stabilizującym cząsteczkę. Wiązania wodorowe
powodują zahamowanie swobodnej rotacji odpowiednich wiązań pojedynczych
(na przykład C-C, C-N czy N-N) w stanie zagregowanym i uaktywnienie mechanizmu
ograniczenia
ruchów
wewnątrzcząsteczkowych
(RIM
ang.
Restriction
of Intramolecular Motions). W rezultacie pomaga to uniknąć straty energii na obroty,
przez co dezaktywowane są przejścia niepromieniste, natomiast otwiera się kanał
emisji promienistej.7 Azyny aldehydu salicylowego są typowym przykładem stabilnych
układów, w których obserwowany jest efekt AIE. Dodatkowym efektem, który przejawia
się w kontekście tych związków, jest wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie protonów
w stanie wzbudzonym (ESIPT ang. Excited State Intramolecular Proton Transfer).8
Kluczową rolę dla tego zjawiska odgrywa aktywny atom wodoru fenolowej grupy
hydroksylowej. Efekt ESIPT opiera się na tautomerii keto-enolowej stanów
wzbudzonych. Jego skutkiem są bardzo duże wartości przesunięcia Stokesa,
dzięki którym można uniknąć samoabsorpcji emitowanych cząsteczek.9
Z uwagi na podobną budowę hydrazonów hydrazydowych można się spodziewać
podobnych zjawisk także w przypadku tych związków.
Wykorzystanie pochodnych aldehydu salicylowego w przemyśle jest możliwe
ze względu na łatwy dostęp do tego związku (jest syntezowany w reakcji ReimaraTiemanna z fenolu i chloroformu w obecności zasady lub poprzez redukcje
pochodnych kwasu salicylowego).10 Aldehyd salicylowy stosuje się jako substrat
do syntezy związków na skalę przemysłową. Istnieje wiele jego pochodnych,
między innymi katechol otrzymywany w reakcji Dakina, w wyniku utlenienia aldehydu
nadtlenkiem wodoru.11 Pochodne otrzymane z aldehydu salicylowego to także
heterocykle benzofuranu, ligandy chelatujące, na przykład ligand salenowy,
czy też pochodne kumaryny, między innymi 3-karboetoksykumaryna otrzymywana
w wyniku kondensacji aldolowej.12 Związki oparte na bazie aldehydu salicylowego
mają także konkretne zastosowanie w innowacyjnej chemii, biologii czy naukach
medycznych. Ostatnie doniesienia potwierdzają, iż mimo prostej budowy aldehyd
salicylowy jest wciąż bazą w kreowaniu nowych układów z szerokim wachlarzem
zastosowań w nauce. Istnieje wiele badań dotyczących zastosowania pochodnych
aldehydu salicylowego jako chemosensorów. Jednym z nich są inteligentne sondy
fluorescencyjne do wykrywania N2H4 i ClO-.13 Prowadzono także badania w kierunku
oceny cytotoksyczności na liniach komórkowych nowotworów guzów litych,
takich jak rak płuc, prostaty oraz rak wątroby. Kolejne linie komórkowe pobrane były
od osób z różnymi typami białaczki limfoblastycznej.14
Aldehyd salicylowy jest także prekursorem wielu reakcji chemicznych.
W swej strukturze posiada zarówno grupę aldehydową, którą przekształcić można
w grupę karbonylową, jak i hydroksylową. Grupa karbonylowa wykazuje charakter
polarny. Atom węgla grupy karbonylowej jest obdarzony cząstkowym ładunkiem
dodatnim, co warunkuje reaktywność chemiczną tej grupy związków z odczynnikami
nukleofilowymi. W najbardziej charakterystycznych reakcjach addycji nukleofilowej
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związków karbonylowych powstają, między innymi, azotowe pochodne aldehydu
salicylowego, takie jak na przykład hydrazony.
Ogromna liczba zastosowań aldehydu salicylowego wskazuje na ważną funkcję
tego związku w różnych obszarach nauki. Synteza związków bazujących
na pochodnych aldehydu salicylowego wykazujących zjawisko luminescencji, wydaje
się być równie interesującym zagadnieniem, dlatego przeprowadzono badania
pod tym kątem. W zaprezentowanej wcześniej pracy przedstawiliśmy syntezę oraz
właściwości filmotwórcze alkoksy-podstawionych azyn, pochodnych aldehydu
salicylowego. Przeprowadzone badania zainspirowały nas do poszukiwania nowych
pochodnych, które posłużą do wytworzenia cienkich, fluorescencyjnych warstw.
WYNIKI I DYSKUSJA
Synteza modyfikowanych pochodnych aldehydu salicylowego
Syntezę nowych, małocząsteczkowych związków organicznych, które pozwoliłyby
uzyskać cienkie warstwy ciała stałego o właściwościach fluorescencyjnych,
rozpoczęto od wykonania odpowiednio modyfikowanych substratów, pochodnych
aldehydu salicylowego (Rys. 2). W zaprezentowanych badaniach zdecydowaliśmy
się na wykorzystanie rozgałęzionych łańcuchów alkoksyalifatycznych, ponieważ
zgodnie z naszą wiedzą sprzyjają one powstawaniu cienkich, amorficznych warstw.8
Rolą łańcuchów alifatycznych, oprócz poprawy rozpuszczalności, jest także zmiana
upakowania cząsteczek w ciele stałym. Wynika ona z ruchów wibracyjnych łańcuchów
alifatycznych, co powoduje zaburzenie oddziaływań p-p pomiędzy aromatycznymi
rdzeniami luminoforów.15 Dodatkowo jako fluorescencyjny rdzeń cząsteczki,
zdecydowaliśmy
się
na
wykorzystanie
hydrazonów
hydrazydowych,
zamiast symetrycznej azyny.

aceton, 24h

1

2

Rysunek 2. Ścieżka otrzymania substratów do syntezy hydrazonów i azyn
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Ze względu na aplikacyjny charakter badań, istotną cechą otrzymywanych produktów
jest rozpuszczalność, by móc w odpowiedni sposób uzyskać cienkie warstwy
za pomocą metod roztworowych. Dzięki wprowadzeniu długich łańcuchów
alkoksyalifatycznych możliwe jest kierowanie właściwościami fizykochemicznymi
produktów końcowych, między innymi pod kątem ich rozpuszczalności
czy wytwarzania warstw. Rozbudowane w ten sposób cząsteczki ulegają lepszej
samoorganizacji w wytwarzanej warstwie. Związkiem wyjściowym w syntezie
substratów był 2,4-dihydroksybenzaldehyd. Modyfikowane aldehydy otrzymano
w reakcji alkilowania z użyciem odpowiedniego bromku alkilowego, co prowadziło
do powstania alkoksy-podstawionych aldehydów według procedury ogólnej opisanej
wcześniej.8 W zależności od wybranego odczynnika alkilującego czas przebiegu
reakcji różnił się. Zakończenie reakcji kontrolowano za pomocą chromatografii
cienkowarstwowej (TLC, ang. thin layer-chromatography). Otrzymane produkty
oczyszczano chromatograficznie. W Tabeli 1 umieszczono wzory otrzymanych
materiałów wyjściowych wraz z wydajnościami reakcji.
Tabela 1. Struktury i wydajności otrzymanych aldehydów
Symbol
Nazwa systematyczna
Struktura chemiczna
związku

Wydajność reakcji

1

4- (2-etylobutyoksy)-2
hydroksybenzaldehyd

57%

2

4-(2-etyloheksyloksy)-2hydroksy-benzaldehyd

49%

Mając do dyspozycji modyfikowane substraty, otrzymano odpowiednie hydrazony
hydrazydowe, które w przeciwieństwie do przedstawionych wcześniej azyn
są związkami niesymetrycznymi (Rys. 3). Zarówno w przypadku hydrazonów
hydrazydowych jak i azyn, rozbudowano rdzeń cząsteczki przyłączając aldehydy
z łańcuchami etylobutylooksylowym oraz etyloheksylooksylowym.
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hydrazony hydrazydowe

3

4

azyny

5

6

7

8

Rysunek 3. Ścieżka otrzymania końcowych hydrazonów 3-6 oraz referencyjnych azyn 7 i 8

Synteza hydrazonów hydrazydowych (4-6) polegała na reakcji hydrazydów
kwasów karboksylowych z otrzymanymi aldehydami w równomolowych ilościach
(Rys. 4). Karbohydrazydy (hydrazyd kwasu salicylowego oraz hydrazyd kwasu
5-etoksysalicylowego) otrzymano poprzez hydrazynolizę odpowiednich, komercyjnie
dostępnych estrów, z wykorzystaniem ogólnej metody opisanej wcześniej.16

Rysunek 4. Ogólny schemat syntezy hydrazonów hydrazydowych

Reakcje syntezy związków 4-6 prowadzono w metanolu w temperaturze wrzenia
rozpuszczalnika przez całą dobę. Po tym czasie otrzymano gotowy produkt,
który oczyszczono poprzez krystalizację. Otrzymane hydrazony hydrazydowe
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nie wymagały oczyszczania chromatograficznego. W Tabeli 2 przedstawiono wzory
wszystkich otrzymanych produktów wraz z wydajnościami reakcji.
Tabela 2. Struktury chemiczne, wydajności i temperatury topnienia otrzymanych produktów
Wydajność
reakcji

Temp.
Topnienia
[°C]

3

78%

210.6-211.5

4

75%

197.2-197.6

5

81%

248.1-248.6

6

77%

224.3-225.4

Symbol
związku

Struktura
chemiczna

Morfologia cienkich warstw ciała stałego
Otrzymane związki przeznaczone są do tworzenia cienkich filmów ciała stałego,
mogących mieć zastosowanie jako warstwy emisyjne w diodach OLED.
Aby zbadać właściwości „filmotwórcze” nowych pochodnych wykonano szereg
cienkich warstw metodą spin-coating oraz drop-casting i porównano ich morfologię
pod mikroskopem metalograficznym w układzie odwróconym, w odniesieniu
do referencyjnych azyn. Wstępna analiza zdjęć wykonanych różnymi metodami daje
wiele informacji na temat układu cząsteczek i możliwości ich wykorzystania
w elektronice organicznej.
Z wykorzystaniem bardzo prostej metody drop-casting wybrany został odpowiedni
rozpuszczalnik, którego użyto następnie do wykonania warstw z wykorzystaniem
powlekacza obrotowego (spin-coating). Spin-coating jest jedną z najczęściej
używanych technik do nanoszenia cienkich filmów ciała stałego, powszechnie
stosowaną
do
wytwarzania
warstw
aktywnych
w
diodach
OLED.17
Aby wytworzyć cienką warstwę, związki zostały na początku rozpuszczone
w rozpuszczalniku organicznym (THF – tetrahydrofuran, stężenie 5 mg/ml),
a następnie naniesione na szklane podłoże za pomocą pipety. Podłoże zostało
wprowadzone w ruch obrotowy, co pozwoliło na pokrycie całej powierzchni płytki.
Optymalizacja procesu polegała na dobraniu odpowiednich parametrów powlekania
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(przyspieszenie, prędkość obrotu oraz czas powlekania). W Tabeli 3 umieszczono
zdjęcia warstw wykonanych metodą drop-casting oraz spin-coating.
Tabela 3. Zdjęcia wykonane za pomocą mikroskopu metalograficznego warstw utworzonych techniką
spin-coating oraz drop-casting dla hydrazonów 3-6 oraz azyn 7, 8
Symbol
spin-coating
drop-casting
związku

3

4

5
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6

7

8

Porównując zdjęcia wykonane podczas oświetlania światłem UV (ang. ultraviolet)
o długości fali 365 nm, możemy określić jakość pokrycia powierzchni oraz jednolitość
emitowanego światła. Hydrazony hydrazydowe 4-6 tworzą najbardziej jednorodne
warstwy z wykorzystaniem metody spin-coating. Charakteryzują się one emisją światłą
na całej powierzchni, co świadczy o równomiernej organizacji cząsteczek w warstwie,
z nielicznymi elementami zaburzającymi jej ciągłość. W przypadku techniki
drop-casting wszystkie hydrazony wyróżniają się podobnym układem cząsteczek,
tworząc charakterystyczną obrączkę na obrzeżach kropli. Warstwy wykonane
dla związków 4-6 są podobnej jakości jak warstwy referencyjnych azyn 7 i 8,
które już wcześniej znalazły zastosowanie podczas wytwarzania warstw
luminescencyjnych metodami roztworowymi.8
Badania z użyciem mikroskopu metalograficznego umożliwiają obserwację warstw
również z wykorzystaniem innych technik obrazowych. Dokładną morfologię możemy
badać za pomocą techniki ciemnego pola, co pozwala obserwować chropowatość
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powierzchni. Dzięki bocznemu oświetleniu preparatu wyraźnie odznaczają się wypukłe
bądź wklęsłe elementy powierzchni. Obserwacja próbki w świetle spolaryzowanym
umożliwia z kolei zobaczenie elementów krystalicznych.
Tabela 4 przedstawia zdjęcia warstw wykonanych różnymi technikami dla dwóch
hydrazonów 3 oraz 4.
Tabela 4. Zdjęcia warstw wykonane za pomocą mikroskopu metalograficznego w technikach ciemnego
pola, UV, polaryzacji.
Symbol
Ciemne pole
UV
Polaryzacja
związku

3

4

Związki 3 i 4 posiadają podstawnik 2-etyloheksoksylowy w części pochodzącej
od aldehydu, jednak różnią się obecnością podstawnika etoksylowego w części
hydrazydowej. Obecność tego podstawnika w związku 4 powoduje znaczące zmiany
w morfologii otrzymanej warstwy. W technice ciemnego pola dla związku 3 widzimy
liczne „świecące elementy”, które wskazują na wypukłe, krystaliczne struktury,
co potwierdza zdjęcie wykonane w świetle spolaryzowanym. Zdjęcia wykonane dla
związku 4 wskazują na ciągłość warstwy, z nielicznymi wypukłymi krystalitami.
Jednocześnie zdjęcie wykonane podczas oświetlania warstwy światłem
ultrafioletowym pokazuje, że próbka jednolicie emituje światło całą powierzchnią.

82

K WAD RANS

DLA

C HEMII 2020 | MONOGR AFIA | SSPTC HEM

PODSUMOWANIE
W przedstawionej pracy zaprezentowano syntezę nowych związków organicznych
wykazujących właściwości luminescencyjne w ciele stałym, które strukturalnie należą
do pochodnych aldehydu salicylowego. Otrzymane hydrazony hydrazydowe
posiadające rozgałęzione łańcuchy alkoksyalifatyczne zostały następnie przebadane
pod kątem właściwości „filmotwórczych” oraz porównane z opisanymi azynami.
Związki charakteryzujące się luminescencją w ciele stałym oraz zdolnością
do wytwarzania cienkich warstw, potencjalnie mogą znaleźć zastosowanie
w elektronice organicznej jako warstwy emitujące światło.
Dobrej jakości jednolite, cienkie warstwy uzyskano wykorzystując metodę
spin-coating dla związków 4-6. Najlepsze właściwości „filmotwórcze” wykazywał
związek 4, co zostało potwierdzone poprzez analizę wykonanych zdjęć
oraz porównanie morfologii otrzymanych warstw z opisanymi wcześniej azynami 7 i 8.
Jedynie związek 3 charakteryzował się tworzeniem niejednolitej, częściowo
krystalicznej warstwy, która dyskwalifikuje go do dalszych badań. Dzięki wykorzystaniu
rozgałęzionych łańcuchów alkoksyalifatycznych uzyskane małocząsteczkowe związki
organiczne mają lepszą zdolność do samoorganizacji w cienkiej warstwie ciała stałego
Stosunkowo prosta oraz tania metoda syntezy pozwala na wszechstronne modyfikacje
rdzenia cząsteczki, umożliwiając uzyskanie jak najlepszych właściwości związków
pod kątem ich dalszego wykorzystania.
CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA
Wszystkie rozpuszczalniki organiczne oraz odczynniki wykorzystywane
w badaniach były dostępne handlowo (Merck Polska). Oczyszczanie produktów
przeprowadzono za pomocą chromatografii kolumnowej z użyciem aparatu
The RevelerisTM Flash System, zbierając frakcje przy analizie sygnałów ELSD/UV/Vis
(ang. evaporative light scattering detector/ultraviolet/visible); oczyszczanie
prowadzono przy użyciu kolumn FlashPure z wypełnieniem 12 mg żelu
krzemionkowego (w przypadku aldehydów alkoksylowych), bądź oczyszczano
poprzez
krystalizacje
(w
przypadku
hydrazonów
hydrazydowych).
Chromatografię cienkowarstwową TLC przeprowadzono wykorzystując płytki pokryte
żelem krzemionkowym 60 ze wskaźnikiem fluorescencyjnym F254 0.25 mm,
jako eluenty stosowano rozpuszczalniki heksan-octan etylu w odpowiednim
1
gradiencie.
Widma
magnetycznego
rezonansu
jądrowego
H-NMR
(protonowy magnetyczny rezonans jądrowy) wykonano dla wszystkich otrzymanych
produktów dla 0.5-1% roztworów w rozpuszczalnikach deuterowanych DMSO
(dimetylosulfotlenek) lub CDCl3 przy częstotliwości 600 MHz z wykorzystaniem
aparatu Bruker Avance III. Morfologie otrzymanych filmów sprawdzano
pod
mikroskopem
metalograficznym
GX71
w układzie
odwróconym
z kamerą mikroskopową Olympus Soft Imaging Solution GmbH. Pomiary temperatury
topnienia wykonano dla wszystkich otrzymanych produktów za pomocą urządzenia
MPM-H2.
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Przepisy preparatywne dla otrzymanych produktów
Procedura ogólna syntezy aldehydów alkoksyalifatycznych 1 i 2:
Do 2,4-dihydorksybenzaldehydu (2 mmol) dodano równomolową ilość odpowiedniego
bromku alkilowego (2 mmol) oraz węglan cezu (2 mmol; dla aldehydu 1) lub węglan
potasu (2 mmol; dla aldehydu 2). Suche subtraty rozpuszczono w acetonie (30 ml),
a reakcję prowadzono przez 72 godziny w temperaturze 65°C, kontrolując przebieg
syntezy za pomocą chromatografii cienkowarstwowej TLC. Po zakończeniu reakcji
osad odsączono na lejku karbowanym, a przesącz poddano ekstrakcji z chlorkiem
metylenu i 10% kwasem solnym. Warstwę organiczną osuszono nad bezwodnym
siarczanem
magnezu.
Po
odsączeniu,
rozpuszczalnik
odparowano.
Produkt poddano oczyszczaniu za pomocą chromatografii kolumnowej
z wykorzystaniem rozpuszczalników heksan-octan w gradiencie, otrzymując produkt
w postaci oleistej cieczy.
4- (2-etylobutyoksy) -2-hydroksybenzaldehyd (1)
1
H-NMR (600 MHz, CDCl3): δ 11.48 (s, 1H, OH), 9.74 (s, 1H, CHO), 7.44-7.43 (m, 1H,
CH arom.), 6.57-6.45 (m, 2H, CH arom.), 3.93 (d, 2H, 3JHH= 6.2 Hz, OCH2), 1.73-1.71
(m, 1H, CH), 1.55-1.47 (m, 4H, CH2), 1.38-1.36 (m, 4H, CH2), 0.97 (t, 6H, 3JHH= 6.6
Hz, 2CH3).
4-(2-Etyloheksyloksy) -2-hydroksy-benzaldehyd (2)
1
H-NMR (600 MHz, CDCl3): δ 11.48 (s, OH); 9.74 (s, CHO); 7.44-7.43 (m, 1 CH arom.);
6.57-6.55 (m, 1 CH arom.); 6.45 (m, 1 CH arom.); 3.93-3.92 (m, 2H, OCH2); 3.49-3.46
(m, 1H, CH); 1.53-1.28 (m, 4 CH2); 0.99-0.91 (m, 6H, 2CH3).
Procedura ogólna syntezy hydrazonów hydrazydowych 3-6:
Odpowiedni karbohydrazyd (1 mmol; hydrazyd kwasu salicylowego lub hydrazyd
kwasu 5-etoksysalicylowego) rozpuszczono w metanolu (5 ml), a następnie dodano
aldehyd 1 lub 2 (1 mmol). Mieszaninę ogrzewano w temperaturze wrzenia
rozpuszczalnika przez 24 godziny pod chłodnicą zwrotną. Po ochłodzeniu roztworu,
wytrącony osad produktu odsączono pod zmniejszonym ciśnieniem. Produkt poddano
krystalizacji z etanolu.
N-[(E)-[4-(2-etyloheksoksy)-2-hydroksy-fenylo]metylenoamino]-2-hydroksybenzamid (3)
1
H-NMR: (600 MHz, DMSO-d6): δ 11.94 (br. s, 1H, OH); 11.51 (s, 1H, NH); 8.59 (s,
1H, N=CH); 7.89 (d, 3JHH=7.9 Hz, 1H,CH arom.); 7.48-7.42 (m, 2H,CH arom); 7.016.94 (m, 2H, CH arom); 6.56-6.49 (m, 2H,CH arom); 3.90 (d, 3JHH=5.5 Hz, 2H,CH2);
1.73-1.66 (m, CH); 1.50-1.28 (m, 8H, 4CH2); 0.94-0.87 (m, 6H, 2CH3);
5-Etoksy-N-[(E)-[4-(2-etyloheksoksy)-2-hydroksy-fenylo]metyleniamino]-2hydroksy-benzamid (4)
1
H-NMR: (600 MHz, DMSO-d6): δ 11.89 (br. s, 1H, 1OH); 11.48 (s, 1H, NH); 8.60 (s,
1H, N=CH); 7.47-7.42 (m, 2H, CH arom.); 7.10-7.07 (m, 1H,CH arom.); 6.92 (d,
3
JHH=8.7 Hz, 1H, CH arom); 6.55-6.50 (m, 2H,CH arom); 4.01 (q, 3JHH=7.0 Hz, CH2OCH3); 3.88 (d, 3JHH=5.9 Hz, 1H, O-CH2); 1.71 -1.65 (m, 1H, CH); 1.47-1.35 (m, 4H,
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2CH2); 1.33 (t, 3JHH=7.0 Hz, 3H, O-CH2CH3); 1.31-1.28 (m, 4H, 2CH2); 0.92-0.86 (m,
6H, 2CH3);
N-[(E)-[4-(2-etylobutoksy)-2-hydroksy-fenylo]metylenoamino]-2-hydroksybenzamid (5)
1
H-NMR: (600 MHz, DMSO-d6): δ 11.94 (br. s, 1H, 1OH); 11.51 (s, 1H, NH); 8.60 (s,
1H, N=CH); 7.90 (q, 3JHH=1.4 Hz, 1H, CH arom.); 7.48-7.44 (m, 2H,CH arom.); 7.016.95 (m, 2H,CH arom); 6.56-6.51 (m, 2H,CH arom); 3.90 (d, 3JHH=5.8 Hz, O-CH2);
1.67-1.60 (m, 1H, CH); 1.49 -1.36 (m, 4H, 2CH2); 0.90 (t, 3JHH=7.4 Hz, 6H, 2CH3);
5-Etoksy-N-[(E)-[4-(2-etylobutoksy)-2-hydroksy-fenylo]metylenoamino]-2hydroksy-benzamid (6)
1
H-NMR: (600 MHz, DMSO-d6): δ 11.89 (br. s, 1H, 1OH); 11.49 (s, 1H, NH); 8.60 (s,
1H, N=CH); 7.47-7.41 (m, 2H, CH arom.); 7.08 (dd, 3JHH=3.0 Hz, 4JHH=8.7 Hz, 1H,CH
arom.); 6.92 (d, 3JHH=8.9 Hz, 1H,CH arom.); 6.54 (dd, 3JHH=2.2 Hz, 4JHH=8.4 Hz, 1H,CH
arom); 6.52-6.50 (m, 1H, CH arom.); 4.02 (q, 3JHH=6.9 Hz, 2H,CH2-CH3 arom); 3.89 (d,
3
JHH=5.8 Hz, 2H, CH2); 1.49-1.36 (m, 4H, 2CH2); 1.34(t, 3JHH=7.1 Hz, 3H, CH3); 0.90
(t, 3JHH=7.5 Hz, 6H, 2CH3);
Parametry nanoszenia warstw metodą spin-coating (powlekacz obrotowy Spin
Prosessor S/N, Laurell Technologies Coporation).
Symbol
związku

Stężenie

Rozpuszczalnik

Prędkość obrotów na minutę/
czas wirowania/przyspieszenie

3

2000 rpm, 50 s, 800 acl

4

2500 rpm, 50 s, 1000 ac
5 mg/ml

THF

5

2500 rpm, 30 s, 1000 acl

6

2500 rpm, 30 s, 1000 acl

Podziękowania: Niniejsza praca została wykonana w ramach współpracy z Laboratorium
Biosensorów i Elektroniki Organicznej w Bionanoparku w Łodzi.
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PRACA PRZEGLĄDOWA | REVIEW

Naukowe aspekty samoorganizacji materii
– od wszechświata do atomów
Scientific view on the self-organization of the matter
– from the universe to atoms
Katarzyna Krauze, Tomasz Swebocki, Piotr Świder, Anna Wcisło, Tadeusz Ossowski
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej
tomasz.swebocki@etoh.chem.univ.gda.pl
słowa kluczowe: DNA, klatki molekularne, lód, micele, mutacje, nanotechnologia, samoorganizacja

STRESZCZENIE
Samoorganizacja jest zjawiskiem uniwersalnym, obserwowanym w całym wszechświecie
w różnych jego skalach. Jest ona odpowiedzialna zarówno za kształt obserwowanych hiperstruktur
takich jak galaktyki, jak i poprawny proces podziału komórkowego. Ukierunkowując ją,
możemy m.in. otrzymać nowego rodzaju materiały o odmiennych właściwościach. Opracowując dalej
narzędzia, które wykorzystują zjawisko samoorganizacji, możemy z jeszcze większą dokładnością
prowadzić
analizę
patogenów
czy
śledzić
różnego
rodzaju
zmiany
genetyczne.
Mimo iż, przejawów samoorganizacji w naszym świecie jest niezliczona ilość, to jej świadomym
„poskromieniem” w chemii zainteresowaliśmy się stosunkowo niedawno. Obserwując trend związany
z badaniami nad organizacją różnego rodzaju układów, można stwierdzić, iż samoorganizacja stanie
się podstawą nauki w przyszłości.

ABSTRACT
Self-organization is a universal phenomenon observed throughout the entire universe at its various
scales. It is responsible both for the shape of the observed hyperstructures, such as galaxies,
as well as for the correct process of cell division. By channelling it, we can, as an example,
obtain a new type of materials with different properties. By further developing tools that use
the phenomenon of self-organization, we can analyse pathogens or track various types of genetic
changes with even greater accuracy. Although there are countless manifestations of self-organization
in our world, we became interested in its conscious “taming” in chemistry relatively recently.
Observing the trend related to the research on the self-organization of various types of systems,
it can be stated that the concept itself will become the basis of science in the future.
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WSTĘP
Chemię jako naukę cechuje charakter odkrywczy i wynalazczy. Nierzadko można
się spotkać ze stwierdzeniem, że chemia jest nauką centralną. Z różnego rodzaju
dziedzinami łączy ją przede wszystkim stosowalność. W obecnych czasach trudno jest
sobie wyobrazić funkcjonowanie np. chemii obliczeniowej, teoretycznej
czy chemometrii bez różnego rodzaju baz – tworzonych m.in. przez matematyków
i statystyków. Innym przykładem, może być wdrożenie nowego rodzaju materiału
na rynek – aby doszło to do skutku, w całym procesie udział biorą, nie tylko chemicy,
ale również ludzie zaangażowani w badania mikrobiologiczne czy osoby
odpowiedzialne za skuteczny marketing nowego produktu. Podobnych przykładów
można się doszukiwać w praktycznie każdym aspekcie naszego życia.
Transcendentność chemii związana jest m.in. ze zwiększonym zapotrzebowaniem
na narzędzia, zarówno te praktyczne, jak i teoretyczne, którymi ta nauka się posługuje.
Kwestią subiektywną (a zarazem filozoficzną) jednak pozostaje to, czy w samej
naturze nauki, jaką jest chemia, leży jej uniwersalność, czy raczej, tę cechę
zawdzięcza uniwersalnym zjawiskom, jakie bada. Jednym z takich zjawisk jest
samoorganizacja.
Biorąc pod uwagę fakt, że termodynamika postrzega cały wszechświat jako układ
izolowany, mogłoby się wydawać, że istnienie spontanicznych procesów,
w wyniku których dochodzi do samoorganizacji (którym towarzyszy zmniejszanie
entropii) jest sprzeczne z tą zasadą. W rzeczywistości jednak takiej sprzeczności
nie ma. W świetle drugiej zasady termodynamiki, aby ocenić czy dana przemiana
ma szanse zaistnieć spontanicznie rozpatruje się sumaryczną zmianę dwóch entropii:
w układzie i jego otoczeniu. Dla przemiany spontanicznej suma ta jest większa od zera.
Zjawisko samoorganizacji w obrębie układu (związane ze spadkiem S) musi więc być
sprzężone z równoczesnym wzrostem S w otoczeniu. Samoorganizację można
zdefiniować jako zjawisko polegające na spontanicznym porządkowaniu
się elementów w określony większy układ. Samoorganizacji towarzyszy ewolucja
właściwości – układ zorganizowany wykazuje odmienne (całkowicie lub częściowo)
właściwości od jego elementów składowych (komponentów). Właściwości takie
określa się mianem emergentnych.
Proces samoorganizacji wiąże się z obniżaniem energii danego układu.
Z tego powodu często przyjmuje się obniżanie energii jako kryterium spontaniczności
tej przemiany. Jest to jednak błędna koncepcja, którą można podważyć zauważając,
że w przyrodzie istnieją samorzutne procesy endotermiczne. W przemianach
endotermicznych dochodzi do wzbogacania się układu w energię, a mimo tego
są one spontaniczne. Samoistność procesów samoorganizacyjnych, jak i wszystkich
innych, dążących do minimum energii termodynamika uzasadnia wyłącznie wzrostem
entropii wszechświata. Mianowicie, obniżenie energii układu oznacza przekazanie
tej energii do otoczenia (zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki energia nie znika)
co skutkuje podwyższeniem entropii otoczenia. W trakcie rozpatrywanego procesu
dochodzi więc do obniżenia entropii układu i równoczesnego podwyższenia entropii
otoczenia. Suma obu zmian entropowych jest dodatnia dla procesu zachodzącego
samoistnie. Zjawisko spontanicznej organizacji układów można zaobserwować
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w świecie w praktycznie każdej skali. Począwszy od skali hiper – kosmosu, w którym
następuje tworzenie się oraz grupowanie galaktyk; schodząc do skali makro –
jak w przypadku kształtu niektórych kwiatów czy formowania się kluczy ptaków;
docieramy do poziomu komórek, wirusów oraz cząstek i cząsteczek.
Zwłaszcza ten ostatni poziom, niewidoczny gołym okiem stanowi pole zainteresowania
licznych naukowców z całego świata.
Niniejszy rozdział ma na celu przybliżyć czytelnikowi zjawisko samoorganizacji
materii na wybranych przykładach. Zaczynając od skali hiper, a kończąc na skali nano,
omówione zostaną nie tylko manifestacje samoorganizacji jako widoczna zmiana
wyglądu układu, ale również jako obserwacja zjawisk emergentnych tychże układów
oraz znaczenie samoorganizacji dla życia na Ziemi.
NA POCZĄTKU BYŁA SAMOORGANIZACJA
Jak wspomniano na początku, mianem samoorganizacji określa się proces
samorzutnego kształtowania się uporządkowanych układów z pojedynczych
elementów składowych bez potrzeby zaistnienia jakiegokolwiek zewnętrznego
oddziaływania wymuszającego jego inicjację. Biorąc pod uwagę podejście
termodynamiczne i kierując się nim jako kryterium rozgraniczającym, wyróżnia
się samoorganizację statyczną i dynamiczną. Pierwsza z nich oznacza znajdowanie
się układu (będącego układem zamkniętym) w lokalnym lub globalnym stanie
termodynamicznej równowagi. Natomiast w przypadku układów otwartych,
które zwiększają swoje uporządkowanie, zmniejszając swoją entropię, do osiągnięcia
czego wykorzystują nieustanny przepływ energii mówimy o samoorganizacji
dynamicznej.1, 2 W tym drugim przypadku takie struktury nazywa się dyssypatywnymi,
czyli rozpraszającymi energię.
Model kosmologiczny, który zakłada teorię Wielkiego Wybuchu (Rys. 1),
jest najbardziej znanym i powszechnie akceptowanym scenariuszem początku czasu
i materii. W myśl hipotezy inflacji kosmologicznej Wszechświat powinien powstać jako
jednorodny twór, lecz już od dawna wiadomo, że rozmieszczenie galaktyk w kosmosie
jest nierównomierne. Tłumaczy się to zachodzeniem kwantowych fluktuacji
skutkujących zaburzeniami gęstości materii, z których w późniejszym czasie
powstawały galaktyki. Tak nastąpiła ekspansja Wszechświata w wielu kierunkach,
w niektórych z obszarów następowała ona szybciej, w innych wolniej, co pociągało
za sobą również różnice w gęstości materii a siłą, która ją porządkowała, przyciągając
do największych jej skupisk była grawitacja. Już tutaj można zauważyć cechy
charakterystyczne układu samoorganizującego, a mianowicie losowe fluktuacje
mające
„nadać
mu”
optymalizację.2
W
pośredni
sposób
wpłynęły
one również na nadanie Wszechświatowi kolejnej z nich, czyli hierarchii struktur.
W wyniku lokalnych zagęszczeń zaczęły powstawać gwiazdy, które kolejno zaczynały
tworzyć układy i gromady gwiazd. Te z kolei, łącząc się, wchodziły w skład galaktyk,
których gromady były składowymi supergromad galaktyk. Widzialny dla nas
Wszechświat zawiera w sobie włókna kosmiczne, wzdłuż których skupione
są wszystkie z wymienionych uprzednio struktur. Najwyższym stopniem organizacji
jest Wszechświat, lecz współczesna technologia zatrzymuje zdolności poznawcze
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ludzkości na poziomie Obserwowalnego Wszechświata. Można też zauważyć,
że ewolucja czasowa kosmosu następowała wskutek działania samoorganizacji
napędzanej siłą grawitacji, co pozwala nam nazwać ją w tym przypadku mianem
dynamicznej.

Rysunek 1. Model dynamicznej ewolucji Wszechświata (zaadaptowane na podstawie materiałów
NASA)

Naukowcy związani z kosmologią postulują rozszerzenie znanych praw,
aby swoim zakresem nie obejmowały tylko zjawisk „na Ziemi”, ale również i zjawiska
w całym Wszechświecie. Taką postawę argumentują przekonaniem o uniwersalnej
jedności praw przyrody, które pozwolą nam opisywać zjawiska w skali makro i mikro
bazując na tych samych założeniach.2 Dotyczy to również samoorganizacji,
gdyż Wszechświat można przedstawić jako układ, który uformował się bez ingerencji
żadnej z zewnętrznych sił, a które nadałyby mu z góry określony kształt.
Świat w całej swej rozciągłości dowodzi, że wszystkie jego elementy dążą
do stworzenia struktur o uporządkowanej budowie. Przytaczając w tym miejscu fakt,
że galaktyki uformowały się z plazmy kwarkowo-gluonowej, nazywanej niekiedy
„zupą”, czyli wysoce nieuporządkowaną materią, możemy także nadmienić,
że samoorganizacja kreuje zjawiska w myśl teorii powstawania „porządku z chaosu”.
Dostrzeżenie samoorganizacji w naszym najbliższym otoczeniu nie sprawia
trudności, lecz wskazanie jej przykładów na poziomie kosmicznym nie jest już
tak oczywiste. Warto jednak zauważyć, że rozkład materii we Wszechświecie nie jest
przypadkowy, a taki jego stan nie jest jedynie wypadkową działania grawitacji.
Wskazuje to na istnienie nadrzędnej naturalnej tendencji do wewnętrznego
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porządkowania się układów w całym Wszechświecie – począwszy od galaktyk,
a na pojedynczych atomach kończąc. Mimo wszystko nasuwać się może jednak
wątpliwość, czy faktycznie możliwe jest wzajemne oddziaływanie między galaktykami,
które oddzielają niewyobrażalne dla nas odległości. W jednej z prac z dziedziny
astrofizyki rozwiązano tę kwestię, badając polaryzację światła kwazarów.3
W jej wyniku dowiedziono, że wektory polaryzacji kwazarów są skorelowane
z wektorami kwazarów sąsiadujących. Poprzez odniesienie ich położenia względem
skupisk materii we Wszechświecie wykazano również, że ich osie akrecji
są równoległe do włókien kosmicznych, które na swej rozciągłości skupiają większość
istniejących galaktyk. Taka obserwacja nie może być przypadkowa i nie może także
wynikać z zanieczyszczenia przez polaryzację międzygwiazdową, gdyż mówimy
tu
o
odległościach
przekraczających
500
Mpc
(1pc ≈ 3,086 ∙ 10!" m).
Oznacza to, że opisywane kwazary mają wspólne pochodzenie historyczne,
a ich powstawaniem kierowało to samo zjawisko – samoorganizacja.
Można stwierdzić, że zarówno tworzeniem galaktyk, jak i łączeniem się atomów
kierował analogiczny mechanizm, który umożliwiał im osiągnięcie doskonałej formy.
NATURALNIE, ŻE SAMOORGANIZACJA…!
Również
w
przyrodzie
można
zaobserwować
samoorganizację.
Jej przykładem u zwierząt może być zachowanie mrówek. Owady te, w odpowiedzi
na dany czynnik środowiskowy potrafią skupić się bardzo szybko w jednym miejscu,
by ochronić gniazdo (np. przed drapieżnikiem), lub dostarczyć pokarm z padłego
niedaleko ptaka. Potrafią one formować kopce, których struktura jest ściśle określona,
(wiele korytarzy oraz „pokoi” ma przypisaną funkcję). Niesamowitym przykładem
samoorganizacji występującej u tej rodziny jest, występująca u niektórych gatunków
zdolność do tworzenia budowli za pomocą swoich ciał. Próbując dostać się na drugą
stronę pomiędzy przykładowo, gałęziami potrafią utworzyć most, po którym inne
osobniki mogą przejść.4 Innym przykładem samoorganizacji występującej u owadów
są pszczoły, gdzie samoorganizacja obecna jest na poziomie społecznym.
Najważniejsza w roju jest królowa, pozostałe pszczoły dbają o nią pielęgnując
ją i dostarczając duże ilości pokarmu. Następnie występują trutnie, odpowiedzialne
za zapłodnienie królowej oraz pszczoły robotnice, które stanowią podstawę rozwoju
ula. Pszczoły posiadają bardzo ciekawy mechanizm obronny, który wykorzystuje
zjawisko samoorganizacji. W przypadku gdy szerszeń zaatakuje ul, pszczoły otaczają
osobnika tworząc zwartą strefę, w której ten ginie w efekcie przegrzania.
Inną, oczywistą formą samoorganizacji, jest tworzenie się kolonii oraz stad,
czy też obserwowane sezonowo wędrówki ptaków. Może to zostać porównane
do układu, w którym zachodzi ciągła wymiana energii.5 Jeden z najciekawszych
schematów samoorganizacyjnych można zaobserwować przy powstawaniu lasów.
Pośrednio są odpowiedzialne za niego ruchy roślin – taksje. W Polsce powszechnie
obecne są lasy bukowe6 – jeden z ciemniejszych i bardziej wilgotnych typów lasów
Europy. Na ich strukturę składają się głównie drzewa bukowe. Buk, gdy rośnie, układa
się tak, aby móc pobrać jak najwięcej światła słonecznego. Walka o słońce powoduje

91

K WAD RANS

DLA

C HEMII 2020 | MONOGR AFIA | SSPTC HEM

to, że w tych lasach z trudem można zobaczyć niebo, a w podszycie obecne są tylko
młode drzewa, rzadko pojedyncze krzaki.
FLUKTUACJE I MUTACJE – CZYLI SAMOORGANIZACJA W ŚWIECIE WIRUSÓW
W KONTEKŚCIE EWOLUCJI
Zwracając swoją uwagę na organizmy żywe i nie ograniczając się
do poszczególnych królestw czy nawet gatunków, a nawet schodząc do skali
pojedynczych komórek, samoorganizacji można przypisać rolę kształtowania
ich struktury, która bazuje na funkcjonalnych interakcjach pomiędzy poszczególnymi
jej składowymi, czyli organellami.7 Wirusy, nie będąc ani żywymi organizmami,
ani martwą materią również zawdzięczają jej możliwość rozwoju i swoistej ewolucji.
Od razu można dostrzec u nich cechy typowe dla układów samoorganizujących się,
takie jak m.in. hierarchiczność, adaptacja, fluktuacje, a także dynamiczna zmienność
układu.2
Powszechnie wiadomo, że wirusy według strukturalnej teorii życia nie są zaliczane
do żywych organizmów, a ich budowa składa się z dwóch elementów strukturalnych,
czyli materiału genetycznego i otaczającego go, białkowego płaszcza ochraniającego
przed czynnikami zewnętrznymi – kapsydu. Jak każdy z organizmów na tym świecie
dążą one do rozmnażania się, co w ich przypadku odbywa się wyłącznie wewnątrz
zainfekowanej komórki, gdyż samodzielnie nie są w stanie tego dokonać.
Proces ten rozpoczyna się od adsorpcji wirusa na powierzchni komórki infekowanej,
za co odpowiedzialne jest białko rozpoznające specyficzne dla danego rodzaju wirusa
receptory powierzchniowe docelowego gospodarza. Po wniknięciu do jego wnętrza
rozpoczyna się replikacja genomu wirusa, której bieg jest uzależniony od rodzaju
materiału genetycznego, który ma się jej ulec.
Genom wirusa może stanowić zarówno cząsteczka DNA jak i RNA.
Jak w przypadku każdego materiału genetycznego może on ulegać mutacjom,
ale również i rekombinacji w komórce zainfekowanej, co tylko przyczynia
się do wzrostu zmienności genetycznej tego organizmu. Największą wartość
współczynnika mutacji (określanego jako liczba błędnie przyłączonych nukleotydów
przypadająca na jeden genom w trakcie pojedynczego cyklu replikacji) stwierdza się
w przypadku wirusów RNA, i jest on blisko stukrotnie wyższy niż dla wirusów
zawierających DNA w swej budowie.8 Wynika to z faktu, iż u wirusów DNA obserwuje
się większą zdolność polimerazy do weryfikowania poprawności sekwencji
wbudowanych nukleotydów i niwelowania pomyłek niż w przypadku polimerazy
wirusów RNA.8, 9 Wartym przytoczenia jest również fakt, że ewolucja materiału
genetycznego wirusów nie skutkuje jedynie adaptacją do otoczenia.
Jednym z efektów ubocznych jest również przekroczenie przez nie barier
międzygatunkowych. Wirusy atakujące niegdyś kilka określonych gatunków zwierząt
aktualnie za swojego gospodarza obierają człowieka, a zwalczenie ich sprawia liczne
trudności.
Jak już wcześniej zostało podkreślone, fluktuacja jest cechą układów
samoorganizujących, co w przypadku wirusów przejawiać się może na sposób mutacji.
W pośredni sposób omawiany układ dąży do jak najkorzystniejszej (optymalnej) formy,
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która będzie w stanie przetrwać w zmieniającym się środowisku.
Można dostrzec w tym praktyczny przejaw samoorganizacji, która ma realny wpływ
na ewolucję wirusów. Tak jak i organizmy żywe, dążą one do zaadaptowania się,
ale może to właśnie ze względu na ich brak kontroli nad tym procesem zostały one
wykluczone ze wszystkich pięciu królestw. Losowa zmiana części materiału
genetycznego następuje niezależnie od ich organizmu i wydawać by się mogło,
że zaistnienie błędu doprowadzi do jego braku funkcjonalności, lecz w niektórych
przypadkach zdolność do przeżycia powstałego wariantu jest większa niż pierwotnej
jego formy. Fluktuacja pod postacią mutacji powoduje swoim wystąpieniem
zachwianie stanu równowagi, który może zostać na powrót przywrócony,
jeżeli w wyniku samoorganizacji ponownie zostanie osiągnięta termodynamiczna
trwałość układu. Jest to powód, dlaczego wirusy RNA ze względu na większą wartość
współczynnika mutacji cechują się większą zmiennością genetyczną niż te, których
materiał utrwalony jest w postaci DNA i są one w stanie osiągnąć większe zdolności
adaptacyjne do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Można stwierdzić,
że wirusy zostały wyposażone w swoiste narzędzie, czyli mutację, dzięki której mogą
przystosowywać się do środowiska. Jednak z racji na to, że nie są organizmami
żywymi, nie mogą samodzielnie z niej korzystać – w tym momencie swoją rolę zaczyna
odgrywać samoorganizacja, która napędza proces ich ewolucji.
W kontekście samoorganizacji statycznej warto przytoczyć jako przykład proces
formowania się kapsydu (Rys. 2). Genomy wirusów charakteryzują się znacznie
mniejszymi rozmiarami niż innych organizmów, co stanowi dla nich swoiste
przystosowanie do namnażania się w innych komórkach. Niektóre wirusy redukują
ilość materiału genetycznego poprzez jeden prosty zabieg – mianowicie nie zawierają
kodu genetycznego warunkującego cały kapsyd, a jedynie pojedynczy jej element,
czyli kapsomer. Dzięki zjawisku samoczynnego składania się wszystkich elementów
w jedną całość otrzymywana jest kompletna białkowa otoczka, której nabytą
właściwością emergentną jest ochrona zawartego w jej wnętrzu materiału
genetycznego.

Rysunek 2. Przykładowy proces formowania się kapsydu wykorzystując zjawisko samoorganizacji10

Za zwiększeniem uporządkowania układu podąża obniżanie jego energii,
lecz nie tłumaczy sposobu w jaki to zachodzi. Wielkości wirusów rzędu nanometrów
przez bardzo długi okres uniemożliwiały obserwację tego zjawiska, lecz nieustanne
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dążenie człowieka do rozwikłania zagadek życia i idący za tym postęp technologiczny
pozwoliły zapomnieć o tych ograniczeniach. Zaobserwowanie zjawiska formowania
kapsydu, a nawet jego nagranie udało się grupie naukowców z Harvardu, którzy użyli
w tym celu technik iSCAT i TEM.11 Początkowo, rozważano możliwość dwóch
sposobów organizowania się kapsydów. Pierwszy z nich zakładał, że proces
ten rozpoczyna się od przyłączenia kilku białek do nici RNA, a drugi z kolei postulował,
że kapsydy formują się z dużych, nieuporządkowanych agregatów kapsomerów i RNA.
Zbadanie procesu powstawania kapsydu jest trudnym przedsięwzięciem,
gdyż odtworzenie warunków naturalnych dla zaistnienia samoorganizacji na obecnym
poziomie wiedzy graniczy z niemożliwością. Wynik doświadczenia pozwolił jednak
stwierdzić, że proces nukleacji zachodzi bezpośrednio na nici RNA, a nie w agregacie.
Nie może umknąć naszej uwadze istotność tych obserwacji. Zrozumienie sposobu
organizacji kapsydów jest pierwszym krokiem do opracowania strategii
unieszkodliwiania patogennych wirusów, a także tworzenia syntetycznych kapsydów.
Prace nad stworzeniem VLP (ang. virus-like particles), czyli cząsteczek
wirusopodobnych już trwają, a ich potencjał fascynuje bioinżynierów na całym świecie.
Liczne badania w tym kierunku są aktywnie wspierane, gdyż pożądane są korzyści
takie jak opracowanie nowych sposobów docelowego dostarczania leków
czy skuteczniejszych szczepionek na bazie VLP. Samoorganizacja nie jest dogłębnie
poznanym procesem, więc wykorzystanie jej w warunkach laboratoryjnych jest
niezwykle trudne, gdyż nie wiadomo, do jakich warunków optymalnych powinno
się dążyć. W jednej z wielu prób udało się otrzymać cząsteczki VLP w stanie ciekłym
dzięki samoorganizacji odpowiednio dobranych syntetycznych polimerów i białek
kapsydowych wirusa.12 Są to początki dążenia do celu, którym jest wyjaśnienie
czynników warunkujących samoorganizację kapsomerów. Przejmując kontrolę
nad tym zjawiskiem, człowiek będzie w stanie panować nad procesami zachodzącymi
na poziomie, do którego nie jest w stanie dotrzeć nawet dzięki najbardziej
zaawansowanym technikom mikroskopowym.
SAMOORGANIZACJA JAKO PODSTAWA ŻYCIA
Za postępem technologicznym podąża miniaturyzacja, która jest skutkiem,
ale i niekiedy jego przyczyną. Stwierdzenie to dotyczy nie tylko elektroniki, ale również
biotechnologii
i
diagnostyki,
co
wydaje
się
już
mniej
oczywiste.
Osiąganie jak najmniejszych rozmiarów aparatów pomiarowych wiąże się nie tylko
z redukcją kosztów materiałów ich budowy, ale powoduje też mniejsze
zapotrzebowanie na odczynniki, jak i również na ilość materiału badanego.
Wraz z rozwojem technologii prace naukowców mogą odbywać się na obiektach
w coraz mniejszej skali. Ciekawość ludzka oraz dążenie do poznania podstaw życia
doprowadziły do wniknięcia aparaturą w budowę DNA już w ubiegłym wieku,
lecz biotechnologia jako dziedzina nauki stosunkowo niedawno zaczęła przeżywać
swój intensywny rozwój.
PCR, łańcuchowa reakcja polimerazy, od momentu opracowania w 1983 roku
szybko stała się jednym z podstawowych narzędzi w laboratoriach, gdyż zyskała
przychylność prostotą idei oraz wysoką czułością enzymatycznego powielania
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pożądanej sekwencji materiału genetycznego. Jest to możliwe przy wykorzystaniu
starterów przyłączanych do specyficznych dla nich miejsc w pojedynczym łańcuchu
DNA, dzięki którym może rozpocząć się proces skutecznej elongacji drugiej nici
od pożądanej dla nas sekwencji. Dzięki umiejętnemu operowaniu temperaturą
otoczenia, w sposób syntetyczny przeprowadza się proces zachodzący naturalnie
w komórkach organizmów żywych. Co więcej, nie jest wymagana znajomość
całej sekwencji materiału genetycznego, a jedynie jej fragmentu, który jest kluczowym
do otrzymania pożądanych przez nas danych. Wystarczy zastosowanie specyficznego
startera, który przyłącza się do pojedynczej nici DNA, a następnie w nieco
podwyższonej temperaturze dobudowywane są do niego komplementarne z drugą
nicią DNA nukleotydy. Łączenie się zasad azotowych, adeniny z tyminą (w przypadku
RNA uracylem) i cytozyny z guaniną, jest przykładem inteligentnie wymuszonej
samoorganizacji poprzez specyficzne oddziaływania o wysokiej selektywności
zarówno energetycznej, jak i sterycznej. Jest to jeden z przejawów działania
samoorganizacji statycznej, który otrzymał nazwę zasady komplementarności zasad.
Według niej zasady purynowe łączą się z zasadami pirymidynowymi odpowiednio:
adenina z tyminą dwoma oddziaływaniami wodorowymi, a guanina z cytozyną trzema
oddziaływaniami. Inne połączenie nie jest możliwe. Dzięki temu struktura materiału
genetycznego zyskuje najtrwalszą dla siebie konformację, osiągając tym samym
minimum energetyczne.
Cechą układów zamkniętych, w których dostrzegamy działanie samoorganizacji
statycznej, jest dążenie do osiągnięcia stanu równowagi. W przypadku materiału
genetycznego dostrzegamy to wyraźnie w procesie formowania się
charakterystycznych kształtów cząsteczek, które uwarunkowane są m.in. specyfiką
pełnionej funkcji, a także środowiska, w jakim istnieją.
Najmniejszą masę wśród wszystkich rodzajów RNA przypisuje się tRNA,
cząsteczce, która wyróżnia się najbardziej charakterystycznym kształtem wśród
wszystkich rodzajów materiału genetycznego. Jego rolą jest transportowanie
aminokwasów w trakcie procesu translacji do rybosomów. tRNA jest zbudowane
z pojedynczego łańcucha materiału genetycznego, które w wyniku silnego
pofałdowania przyjmuje kształt litery T (Rys. 3). Na schemacie jego struktury wyraźnie
widoczny jest wpływ samoorganizacji na sposób ułożenia. Jej oddziaływanie zyskuje
odzwierciedlenie w jego budowie, która stabilizowana jest oddziaływaniami
wodorowymi między komplementarnymi zasadami azotowymi tworzącymi łańcuch.
W wyniku takiego pofałdowania pojedyncza nić RNA uzyskała emergentną funkcję
transportującą i stała się cząsteczką tRNA. Przy zachowaniu jak najmniejszej masy
osiągnięty został optymalny kształt, co skutkuje wysoką mobilnością w cytoplazmie
i wytworzeniem czterech ramion mogących pełnić niezależne od siebie funkcje
podczas translacji.
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Rysunek 3. Struktura drugo- (na lewo) i trzeciorzędowa (na prawo) tRNA z zaznaczonymi ramionami:
DHU (D), Tψc (ψ), antykodonowym (Anti) oraz akceptorowym (Acc)13

W przypadku dwuniciowego kwasu deoksyrybonukleinowego również wyróżniamy
kilka jego rodzajów, z których najważniejszymi są A-DNA, B-DNA i Z-DNA (Rys. 4).
Materiał genetyczny człowieka tworzony jest przez B-DNA występujący w kształcie
podwójnej helisy. Również i ta forma nie jest przypadkowa, lecz wynika z dążenia
do osiągnięcia optymalnej budowy. Zasady azotowe w odróżnieniu
od
cukru
deoksyrybozy
i
reszty
fosforanowej
są
hydrofobowe.
Z racji tego, że są płaskie, układają się równolegle, a w celu zwiększenia oddziaływań
hydrofobowych przesuwają się względem siebie. Właśnie to przesunięcie nadaje tym
dwóm łańcuchom tak charakterystyczny dla siebie kształt podwójnej helisy.14
B-DNA jest najbardziej stabilną formą ze wszystkich. Dla porównania – A-DNA
charakteryzuje się sztywniejszą strukturą, w której występują większe naprężenia
w wyniku występowania obok siebie w łańcuchu już czterech zasad purynowych
lub pirymidynowych. Jest to niewielka różnica, ale skutkuje zmianą wzajemnego
ułożenia obu nici. Zaobserwowano również, że w wyniku dehydratacji DNA przyjmuje
on właśnie tę formę, gdyż jest ona najbardziej przystosowana do takich warunków
jak skrajne odwodnienie. Tutaj również dostrzegamy efekt działania samoorganizacji
i jej dążenia do nadania materiałowi genetycznemu jak najbardziej stabilnej struktury
mimo występowania tak drastycznych warunków. Z-DNA w odróżnieniu
od poprzednich jest lewoskrętną helisą, charakterystyczne dla jej budowy
jest naprzemienne występowanie w łańcuchu zasady purynowej i pirymidynowej,
co przekłada się na jej kształt – ma najmniejszą średnicę, a jej bruzdy są podobnych
wielkości. Jest najmniej stabilną formą DNA. Zestawienie podstawowych parametrów
poszczególnych typów DNA zestawiono w Tabeli 1.
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Rysunek 4. Modele konformacji A, B oraz Z-DNA14
Tabela 1. Zestawienie części właściwości A, B oraz Z-DNA15
cecha

A-DNA

B-DNA

Z-DNA

prawoskrętna

prawoskrętna

lewoskrętna

średnica helisy (nm)

2.55

2.37

1.84

skok helisy (nm)4

2.53

3.54

4.56

liczba par zasad
przypadających
na skręt helisy

11

10.4

12

odchylenie par zasad od
położenia prostopadłego
względem osi

19°

-1.2°

-9°

duża bruzda

wąska i bardzo
głęboka

szeroka i
głęboka

płaska

mała bruzda

bardzo szeroka i płytka

wąska i głęboka

bardzo wąska i
głęboka

kierunek skręcania

Cząsteczką DNA o charakterystycznym kształcie jest również plazmid.
Jego kolista forma wynika z kowalencyjnego zamknięcia nici materiału genetycznego,
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dzięki czemu osiąga niewielkie rozmiary, co ułatwia znacznie jego transport
międzykomórkowy. Na drodze koniugacji będącej jednym z rodzajów poziomego
transferu genów może przenosić między bakteriami pewne cechy takie jak oporność
antybiotykowa. W tym przypadku dostrzec można wpływ samoorganizacji
na pozachromosomowy materiał genetyczny w wyniku, którego formuje się kolisty
kształt dogodny do transportu między tak małymi komórkami jak bakteryjne.
Warto również podkreślić, że oddziaływania stabilizujące DNA oraz RNA takie jak
wspomniane wcześniej wiązania wodorowe między zasadami azotowymi
i oddziaływania hydrofobowe powodują powstawanie struktur o określonej hierarchii.
Można wskazać jako przykład samoorganizację materiału genetycznego,
która przejawia się materialnie w postaci chromosomów, a konkretniej sposobie
ułożenia w nich podwójnej nici DNA. W środowisku obojętnym kwasy nukleinowe
wykazują duży ładunek ujemny pochodzący od grup fosforanowych głównego
łańcucha polinukleotydowego, dlatego w celu jego skondensowania istotne jest,
aby zminimalizować oddziaływania elektrostatyczne. Materiał genetyczny zostaje
zatem owinięty wokół białek histonowych o znacznym ładunku dodatnim.
Tak powstaje nukleosom, którego kolejne powtarzające się elementy tworzą następny
poziom hierarchii, czyli solenoid. Dalsze jego fałdowanie prowadzi do utworzenia
struktur wyższego rzędu, w których DNA jest upakowany w sposób jeszcze bardziej
zwarty, czyli w postać chromatyd, które połączone centromerem tworzą kompletny
chromosom. Dzięki takiemu wpływowi samoorganizacji na kondensację materiału
genetycznego uzyskuje on niewielkie rozmiary i długość kilku nanometrów,
gdzie bez niej rozwinięty łańcuch DNA tworzący przykładowo chromosom 1 w ludzkim
genomie mógłby osiągnąć nawet około 8.5 centymetra. Następujące po sobie procesy
zwijania i rozwijania się nici materiału genetycznego wskazać można w przebiegu
mitozy i mejozy, które stanowią podstawę procesu podziału komórek organizmów
żywych.
Jak dotąd, przytoczone przykłady dotyczą jedynie procesów tworzenia nowych
cząsteczek materiału genetycznego jak i jego sposobów formowania się w zależności
od otoczenia i docelowych funkcji. Samoorganizacja jednak bierze udział nie tylko
w kreowaniu i dopasowywaniu struktur do siebie, ale także ich destrukcji.
Na początku powszechnie uważano, że śmierć komórek następuje jedynie w wyniku
działania zewnętrznej siły, która narusza ich homeostazę w sposób nieodwracalny.
Nazwano ją nekrozą. W jej wyniku komórka pęczniała, a organelle ulegały degeneracji,
co ostatecznie prowadziło do całkowitego rozkładu w komórki. W 1972 roku
wprowadzono pojęcie apoptozy, aby nazwać odkryty proces „programowanej” śmierci
komórki. W wyniku poczynionych obserwacji odkryto, że niektóre z komórek giną,
aby niektóre procesy życiowe mogły być kontynuowane. Najbliższym nam przykładem
są komórki skóry – złuszczający się naskórek niegdyś tworzył jej najgłębsze warstwy.
Również podczas tworzenia sieci komórek nerwowych dochodzi do obumierania
znacznej ilości neuroblastów, gdyż nie wszystkie zostaną połączone i utworzą
neurony. Apoptoza jest śmiercią planowaną, komórka przygotowuje się do niej,
gdyż przyczyni się w ten sposób do ulepszonej budowy organizmu.
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Apoptoza jest procesem sterowanym poprzez samoorganizację dynamiczną.
Rolą każdej komórki jest spełnianie pracy wewnętrznej i zewnętrznej w wyższym celu,
czyli dla rozwoju całego organizmu.16 W momencie, gdy jej rola dobiegnie końca,
ogranicza ona pracę swoich organelli, które transportowane zostają na krańce
komórki. Następnie, w komórce tworzą się ciałka apoptotyczne, a komórka zapada się
(Rys. 5). Stan komórki coraz bardziej oddala się od stanu równowagi, aż jedynym
sposobem na kompensację jest czerpanie przez nią energii z rozkładu swoich
organelli. W końcowym stadium jedynym dla niej wyjściem jest własna śmierć,
która prowadzi do dyssypacji energii i masy, czyli samoorganizacji dynamicznej.
Jak zostało pokazane, towarzyszy ona życiu od jego początków do samego końca.

Rysunek 5. Proces apoptotycznej śmierci komórki w kontekście równowagi (zaadaptowane
na podstawie materiałów CKE)

NANO-KONTROLOWANA SAMOORGANIZACJA
Nanotechnologia to stosunkowo młody oraz interdyscyplinarny dział nauki.
Ze względu na swoje szczególne właściwości nanomateriały są przedmiotem badań
nie tylko w chemii, ale również fizyce, medycynie czy kosmetologii.
Zainteresowanie związkami o tak małych strukturach jest tak olbrzymie ze względu
na unikalne właściwości jakie wykazują względem analogicznych struktur mikro
i makro. Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem emergencji, gdzie wzajemne
oddziaływanie pomiędzy cząsteczkami powoduje powstanie materiału o innej jakości
i działaniu. Przykładowo srebro, wykazujące działanie antybakteryjne, w rozmiarach
nano gwałtownie poprawia swoje właściwości, przez co najczęściej znajduje swoje
zastosowanie w przemyśle kosmetycznym jako dodatek do kremów i płynów.
Sam rozwój nanotechnologii skutkuje również powstawaniem jak i ulepszaniem
istniejących już narzędzi i urządzeń służących w nauce oraz w życiu codziennym.
Jako przykład mogą posłużyć komputery, w których używa się tranzystorów
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o rozmiarach 5 nm. Emergentność właściwości jest ściśle powiązana ze stosunkiem
powierzchni do objętości danej cząstki.
Nanomateriały otrzymuje się na dwa sposoby: metodą bottom-up i top-down,
z czego bliższa chemii jest ta pierwsza. W metodach top-down uzyskujemy
nanomateriał poprzez zmniejszenie rozmiarów dużych fragmentów substancji stałej.17
Zaliczają się do nich głównie metody fizyczne polegające na ścieraniu, mieleniu,
czy też nawet kontrolowanych mikroeksplozjach. Te sposoby otrzymywania
materiałów mają wiele wad, takich jak duże koszty otrzymania oraz duże
prawdopodobieństwo zanieczyszczenia produktu pozostałościami urządzenia
wykorzystanego do rozdrobnienia. Najpopularniejszym sposobem syntezy jest metoda
bottom-up polegająca na syntezie materiału z prekursorów danej substancji.
Zaliczają się do nich między innymi metody solwotermalne, hydrotermalne, zol-żel
czy też strąceniowe. Naukowcy projektując nowe syntezy nanomateriałów, często
starają się naśladować naturę, próbując odtworzyć procesy naturalne na drodze
samoorganizacji. Obserwując organizmy żywe, próbujemy również otrzymać
na drodze syntezy związki, będące w stanie naśladować naturalne procesy
w komórkach, a które nazywamy maszynami molekularnymi.
Rodzaj, kształt i rozmiar nanocząstki warunkowany jest przez wiele czynników
takich jak: środowisko reakcji (rozpuszczalnik), temperatura, ciśnienie oraz rodzaj
indywiduum chemicznego. Niektóre cząstki tworzą struktury o ustalonym kształcie,
różniącym się jedynie rozmiarem. Idealny przykład stanowią fulereny, odkryte w 1985
roku.18 Są to związki zbudowane ze sprzężonych pierścieni węglowych zawierających
od 28 do 1500 atomów węgla.19 Przykładowo, fuleren C60 składa się z 60 atomów
węgla i przyjmuje kształt dwudziestościanu (Rys. 6). Wykazano eksperymentalnie,
iż fulereny samoorganizują się podczas kondensacji węgla poprzez mechanizm
polegający na wzroście sieci zamkniętej, w którym wytworzone mniejsze fulereny
przechodzą do większych rozmiarów – między innymi takie jak wspomniany wyżej C60,
poprzez „wchłanianie” atomów do rosnącej struktury. Proces ten warunkuje
samorzutne powstawanie fulerenów z oparów węgla w warunkach wysokiego
ciśnienia.20 W wyniku spalania pod zwiększonym ciśnieniem związku organicznego,
takiego jak toluen, powstaje sadza, w której mogą być zawarte fulereny. Metoda ta jest
o tyle niekorzystna, że nie mamy wpływu na rozmiar szkieletów węglowych tworzących
się na drodze samoorganizacji.
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Rysunek 6. Struktury przykładowych fulerenów21

Jedną z form kontroli samoorganizacji jest powstrzymywanie wzrostu materiału
oraz powstawania agregatów podczas syntezy nanocząstek magnetytu poprzez
reakcję strącania, gdzie prekursorem metali jest FeCl2 i FeCl3, a odczynnikiem
strącającym woda amoniakalna. W trakcie reakcji amoniak jest powoli dodawany
do środowiska, a mieszanina reakcyjna jest cały czas poddawana intensywnej
sonikacji. W ten sposób można otrzymać nanocząstki o rozmiarach około 5nm.
Przy tak małych rozmiarach nie możemy mówić o ich kształcie, ponieważ zaliczają
się już do struktur zerowymiarowych. Natomiast synteza tego samego materiału
na drodze reakcji solwotermalnej octanu amonu z chlorkiem żelaza(III) w środowisku
glikolu etylenowego pozwala na uzyskanie struktur o rozmiarach nawet 350 nm
i kształcie sferycznym. Opisane struktury uzyskane tą metodą przedstawione
są na zdjęciach SEM (Rys. 7). Warto wspomnieć, że reakcja taka prowadzona jest
w autoklawie, gdzie warunki termiczne powodują znaczny wzrost ciśnienia wewnątrz
układu. Widać więc, że sposób syntezy wpływa na proces samoorganizacji cząstek.
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Rysunek 7. Zdjęcie
(materiały własne)

SEM

nanocząstek

magnetytu

otrzymanych

metodą

solwotermalną

W nanotechnologii istnieje termin mezokryształu, który opisuje samoorganizację
niesferycznych cząstek prowadzącą do samoistnego nadbudowywania się materiału
do rozmiarów od setek nanometrów po skalę mikrometrową. Niestety, sam mechanizm
ich powstawania nie jest jeszcze do końca poznany. Metody solwotermalne
umożliwiające nadbudowę nanomateriału, należą do takich, które nie są oparte na
matrycach krystalicznych. Wykorzystują one jednak wysokie ciśnienie
do krystalizacji nanomateriałów w stosunkowo niskich temperaturach. Warunki takiej
reakcji umożliwiają samozorganizowane budowanie się nanocząstek. W artykule
Sophie Berzler22 wykonano superstruktury Nb3O7(OH) bez użycia matrycy
krystalicznej. Sterując temperaturą, wartością pH oraz czasem syntezy otrzymano
kuboidy o różnej morfologii – od bardzo zwartych po puste i wysoko rozwinięte
o powierzchniach zbudowanych z nanodrutów (Rys. 8). Udowadnia to, że na drodze
samoorganizacji rozwija się nanostruktura wysoko rozwinięta w zależności od czasu
powstawania struktur oraz możliwość kontroli zjawiska nadbudowywania cząstek.
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Rysunek 8. Schemat nadbudowywania kryształów w trakcie prowadzenia reakcji22

Samoorganizację cząstek w nanostrukturach (zależną od czynników reakcji)
obrazuje nam również praca przeglądowa Bahareh Khodashenas i Hamid Reza
Ghorbani.23 Przedstawiają oni przegląd syntez nanocząstek srebra z wykorzystaniem
różnych metod. Ich przegląd dobrze obrazuje to, jak dany materiał może zostać
stworzony na drodze różnych syntez i tym samym wykazywać różną samoorganizację
struktury tego samego związku. Pierwszą z nich jest synteza sześciennych kostek
srebra otrzymanych na drodze redukcji azotanu(V) srebra w glikolu etylenowym
z dodatkiem PVP. Odpowiednio zoptymalizowana procedura umożliwia otrzymanie
kostek o rozmiarach 25-45 nm. Drobniejszą formą są nanodruty. Mogą one zostać
utworzone na matrycy srebra jednowymiarowego „1D”. Do galaretowatego podłoża
dodano kryształy AgBr, następnie AgNO3, w wyniku czego powstały nanodruty
o średnicy blisko 80 nm. Do otrzymania nanopłytek użyto metody poliolowej,
gdzie glikol etylenowy był zarazem środowiskiem reakcji jak i środkiem redukującym.
Jako prekursor srebra został wykorzystany roztwór azotanu(V) srebra, do którego
dodano PVP i bromku sodu, który wspomaga redukcję jonów srebra.
Reakcję przeprowadzono w podwyższonej temperaturze. Przeprowadzenie reakcji
fotochemicznej umożliwia otrzymanie nanopryzmatów srebra. Na drodze innych
reakcji wytworzono również sferyczne nanocząstki oraz cząstki o kształcie
przypominającym kwiat. Publikacja ta uświadamia nam, że kształt cząstek zależy
od wielu czynników, z czego każdy jest istotny dla morfologii nanomateriału.
Zachodząca samoorganizacja cząsteczek w kryształach może być uwarunkowana
rodzajem środowiska i temperaturą układu, rodzajem prekursora metalu
(lub ewentualnej matrycy) oraz reduktora. Zmieniając termodynamikę i dynamikę
syntezy, zmieniamy sposób samoorganizacji cząstek.
SAMOORGANIZACJA SUPRAMOLEKULARNA
W 1983 roku w Journal of American Chemical Society zostaje opublikowana praca
autorstwa Nuzzo i Allara. Praca ta stanowiła przełom w badaniach dotyczących
oddziaływań organicznych związków siarki ze złotem.24 W swojej pracy autorzy
donieśli o nowym odkryciu – w wyniku chemisorpcji, disiarczki organiczne (disulfidy)
formują̨ nanocienkie warstwy na powierzchni złota. Warstwy te nazwali
“self-assembled monolayers” (pol. samoorganizujące się̨ monowarstwy, SAM).
Dwusiarczki nie są jednak jedyną grupą związków zdolną do formowania SAM.
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Substancje takie jak tiole czy tioetery również wykazują̨ silne powinowactwo do złota,
tworząc na jego powierzchni analogiczne, wysoce uporządkowane struktury.
SAM powstają na drodze chemisorpcji molekuł do różnego rodzaju powierzchni,
m.in.: złota, srebra, niklu, miedzi oraz półprzewodników.25 W tym procesie można
wyszczególnić dwa zjawiska: fizysorpcję molekuł do podłoża oraz reakcję pomiędzy
grupą aktywną a atomem substratu (właściwą chemisorpcję) (Rys. 9).
Tuż po wytworzeniu się wiązań molekuł z atomami powierzchniowymi następuje
porządkowanie się warstwy, w trakcie czego można wyodrębnić następujące etapy:
● zapełnianie wolnych przestrzeni kolejnymi cząsteczkami (gęstnienie warstwy),
● „wstawanie” łańcucha prostopadle do podłoża,
● samoorganizację, podczas której dochodzi do optymalizacji swobodnej energii
powierzchniowej.26

Rysunek 9. Schemat tworzenia układów SAM/Au na przykładzie heptanotiolu

Następujące trans-rozszerzenie łańcuchów, skutkuje optymalizacją kąta nachylenia
cząsteczki do powierzchni do wartości 25-30°. Zjawisko to napędzane
jest oddziaływaniami Van der Waalsa i powoduje, że średnia odległość pomiędzy
łańcuchami wynosi 5 Å.27 Należy jednak wspomnieć, że sam mechanizm tworzenia
się monowarstw nie jest w pełni zbadany. Istotną rolę pełni jakość substratu (podłoża)
m.in. jego porowatość oraz obecność innych molekuł na powierzchni.
Na proces samoorganizacji wpływ ma wiele czynników, z czego do najważniejszych
należą: typ, rozmiar oraz polarność cząsteczek, użyty rozpuszczalnik i obecność tlenu
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oraz temperatura. Wszystkie te czynniki mają wpływ na końcowy czas procesu
samoorganizacji, który może trwać od kilku minut do nawet kilku dni.
Wysoka samoorganizacja SAM wpływa na odporność mechaniczną oraz chemiczną
takich struktur, co pozwala na ich implementację w rozwiązaniach oraz badaniach
z zakresu chemii bionieorganicznej, biochemii czy diagnostyce medycznej.
1. SAM są powszechnie stosowane podczas syntezy nanocząstek, gdzie pełnią
funkcję pasywatora lub warstwy modyfikowanej;
2. SAM są jednym z najczęściej wykorzystywanych modeli w konstrukcji
bioczujników (biosensorów) elektrochemicznych;
3. SAM zawierające odpowiednią grupę aktywną (np. polioksaetylenową)
zapobiegają̨ niespecyficznej adsorpcji białek do powierzchni (białka mają silną
tendencję do niespecyficznej adsorpcji do wielu powierzchni, co skutkuje
występowaniem niepożądanych reakcji powierzchniowych)28;
4. Określenie struktury oraz właściwości SAM jest możliwe poprzez dobór
odpowiednich cząsteczek, którymi jest modyfikowana powierzchnia
przewodząca lub poprzez modyfikację samych grup tych cząsteczek już po ich
osadzeniu na powierzchni. Możliwość takiego projektowania SAM pozwala
na dostosowanie ich do zróżnicowanych potrzeb, np. do unieruchomienia
wybranych ligandów;
5. Dzięki znacznemu przewodnictwu większości podłóż, na których wytwarzane
są SAM oraz stabilności wytworzonych warstw można, poprzez przyłożenie
odpowiedniego potencjału, wywołać reakcję redoks. SAM pozwalają
na związanie (sprzęgniecie) kolejnych warstw chemicznych oraz biologicznych,
jednocześnie blokując możliwość wytworzenia niepożądanych wiązań
z powierzchnią elektrody.
Związki siarkoorganiczne to nie jedyne substancje zdolne do formowania
samoorganizujących się monowarstw. Podobne właściwości wykazują fosfoniany
oraz silany. Zwłaszcza te drugie, są często wykorzystywane podczas modyfikacji
tlenkowych powierzchni przewodzących (np. elektrod z tlenku cyny domieszkowanego
fluorem lub indem, FTO/ITO).29
Przykładem samoorganizacji w chemii supramolekularnej są również klatki oraz
kapsuły molekularne. Struktury te mogą pełnić funkcję molekularnych przenośników
dla różnego rodzaju cząsteczek (np. leków30, 31) oraz reaktorów katalitycznych32.
Klatki molekularne nie stanowią zamkniętego zbioru cząsteczek, a strategie
ich syntezy obejmują m.in. fulereny33, etery koronowe34, sferandy35 czy kaliksareny.
Klatki molekularne można podzielić na kowalencyjne oraz niekowalencyjne.
W przypadku pierwszych, w cząsteczce kapsuły musi znaleźć się wieczko lub „drzwi”,
które ulegają zamknięciu lub otwarciu w konkretnych warunkach (zmiana pH,
siły jonowej lub obecność cząsteczki gościa). Klatki drugiego rodzaju wykorzystują
oddziaływania niekowalencyjne w procesie enkapsulacji. Sam proces polega
na sterycznym, spontanicznym dopasowywaniu się sztywnych elementów klatki
do cząsteczki/cząsteczek gościa. Proces ten jest ściśle związany z samoorganizacją
– zarówno elementów samej klatki, jaki i cząsteczek enkapsulowanych.
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Przykład enkapsulacji niekowalencyjnej za pomocą kaliksarenów przedstawili
w swojej pracy Kerckhoffs i in.36 Rolę kapsuły molekularnej pełniły modyfikowane
układy kaliks[4]arenu, w których można było wyróżnić dwie części:
● kowalencyjną (sztywną): dimelaminową pochodną kaliks[4]arenu
● niekowalencyjną (elastyczną): pochodną kwasu dietylobarbiturowego
lub cyjanurowego
Obydwie części mogły podlegać również dalszej modyfikacji poprzez podstawienie
części alifatycznych przy odpowiednich atomach azotu.
Co więcej, obydwie części były połączone za pomocą 36 wiązań wodorowych,
co
nadało
całej
strukturze
wysoką
stabilność
termodynamiczną.
Mechanizm powstawania tego typu klatki jest procesem samoorganizacyjnym, o czym
świadczy nie tylko samoistne powstawanie tego typu struktur, czy wysoka stabilność,
ale również ich „rozetowy” kształt.
Celem autorów pracy, była enkapsulacja w strukturze klatki mono- oraz dihydroksy
pochodnych antrachinonu. Uprzednio autorzy dowiedli, na przykładzie alizaryny,
że taka enkapsulacja może zachodzić a, cząsteczki z układem antracenowym tworzą
wewnątrz kapsuły trimery.37 Autorzy za pomocą badań krystalograficznych,
spektrometrii jąder, spektrofotometrii oraz mikrokalorymetrii wyznaczyli parametry
termodynamiczne poszczególnych kompleksów, oraz zmiany zachodzące
w steryczności badanych struktur.
W wyniku związania trimerów dochodzi do zmiany struktury klatki, która obejmuje
jej symetrię. Co ciekawe, wysoce zorganizowany układ klatki nie cechuje się utratą
symetrii a jedynie jej zmianą w wyniku związania cząsteczek gościa. Zmiana symetrii
dotyczy wzajemnego położenia motywów rozetowych względem ich środka ciężkości
(Rys. 10). Zależnie od rozmieszczenia grup hydroksylowych w układzie
antrachinonowym, klatka ulegała różnego rodzaju odkształceniom, co wynikało
zarówno z oddziaływań cząsteczek klatki z samym trimerem cząsteczek gościa,
jak i oddziaływaniem cząsteczek gościa pomiędzy sobą. Główną siłą napędową
samoorganizacji były oddziaływania π-π pomiędzy melaminą a centralnym
pierścieniem antrachinonu. Klatka ta jest stosunkowo czuła na położenie grup
hydroksylowych (Rys. 11), dlatego należy wziąć pod uwagę implementację różnych
jej modyfikacji. Wprowadzenie układów alifatycznych powodowało destabilizację
niektórych kompleksów. Co więcej, niektóre pochodne wykazywały znacznie wyższą
stabilność, ze względu na tworzenie się wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami
trimeru.
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Rysunek 10. Zmiany konformacji klatki w wyniku kompleksowania
a) motyw pierwotny, b) motyw przejściowy, c) motyw końcowy37

trimerów

alizaryny:

Rysunek 11. Struktura rentgenowska kompleksu badanej klatki oraz dihydroksy pochodnej
antrachinonu37

Chemia supramolekularna bogata jest w przykłady układów samoorganizujących
się. Ten, przytoczony w pracy Kerckhoffs jest jednak wyjątkowo interesujący.
Występujące tutaj zjawisko samoorganizacji można obserwować zarówno
w kontekście syntezy klatki oraz zmian konformacyjnych w wyniku kompleksowania
cząsteczek gościa, jak i dopasowywania się trimerów wewnątrz klatki
tak, aby zminimalizować zajmowaną w niej przestrzeń.
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SAMOORGANIZACJA ZAMKNIĘTA W KRYSZTALE
Do kanonów podstawowej wiedzy należy znajomość cech trzech stanów
skupienia. Wiadome jest, że w stanie gazowym cząsteczki poruszają się chaotycznie,
a ich oddziaływania pomiędzy sobą są znikome. Stan ten, charakteryzuje się wyższą
entropią w porównaniu do cieczy oraz ciała stałego. W stanie ciekłym rosną
na znaczeniu oddziaływania pomiędzy poszczególnymi indywiduami – powstające
asocjaty stabilizowane są przez wiązania wodorowe, oddziaływania typu trwały dipoltrwały dipol, oddziaływania Van der Waalsa oraz elektrostatyczne. Stale dochodzi
jednak do ich jednoczesnego zrywania się i powstawania między cząsteczkami,
dlatego ciecz jest układem o mniejszej entropii od gazu, ale większej od ciała stałego.
W stanie stałym dostrzegamy lokalne uporządkowanie struktury co jest, skutkiem tego,
że charakteryzuje się on najmniejszą entropią spośród wszystkich trzech stanów
skupienia.
Jednym z najlepszych przykładów samoorganizacji w chemii jest krystalizacja.
Zjawisko to, w doskonały sposób przedstawia powstawanie uporządkowanego układu
ze zbioru wzajemnie ze sobą oddziałujących, nieuporządkowanych elementów.
Według definicji jest to proces powstawania fazy krystalicznej z fazy ciekłej
lub gazowej38, gdzie powstający kryształ to ciało stałe o wysoce uporządkowanej
budowie, czyli sieci krystalicznej. Proces krystalizacji rozpoczyna się od powstania
w roztworze zarodków krystalizacji, co jest możliwe dzięki fluktuacjom stężenia.
Oznaczają one lokalne nadwyżki stężenia substancji powstające spontanicznie. Ich
występowanie jest charakterystyczne dla układów samoorganizujących się, gdyż
dzięki losowym odchyleniom od średniej wartości stężenia układ zyskuje możliwość
osiągnięcia stanu o niższej energii. Tej przemianie fazowej towarzyszy dążenie entalpii
swobodnej do stanu równowagi. Sam proces jest egzoenergetyczny, co wskazuje,
że mamy do czynienia z samoorganizacją dynamiczną.
Na proces krystalizacji istotny wpływ mają czynniki zewnętrzne takie jak stopień
przesycenia i stopień przechłodzenia. Im większe ich wartości, tym szybciej zachodzi
wzrost kryształów.39 Jednak, wraz z dużym przesyceniem, wzrasta lepkość roztworu,
co może skutkować, częściowym, a nawet, całkowitym zahamowaniem krystalizacji.
Przy bardzo dużych szybkościach chłodzenia, krystalizowana przez nas substancja
może uzyskać strukturę ciała amorficznego (przykładem jest powstawanie szkła
lub metali szklistych).40
Związkiem, na którym możemy prześledzić proces krystalizacji jest woda. Badanie
jej właściwości, niezależnie od fazy, w której występuje, stanowi wyzwanie naukowe
głównie ze względu na niemożność dokładnego odtworzenia warunków jej przemian
fazowych. Jest ona związkiem o tyle wyjątkowym, że eksperymentalnie nie potwierdza
wniosków wysnutych teoretycznie.41 Jedną z takich cech jest chociażby wysoka
temperatura wrzenia wynosząca aż 373 K, mimo że posiada ona tak małą masę
cząsteczkową (MW=18 u). Dla porównania, H2S (MW=34 u) wrze w temperaturze
213 K. Wyróżnia się również wysoką temperaturą topnienia oraz wysokimi wartościami
ciepła topnienia i parowania. Kolejną z osobliwości jest to, że największą gęstość
wykazuje w temperaturze 277 K, a następnie maleje wraz ze wzrostem temperatury.
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Dokonano licznych obserwacji jej unikalnych cech, lecz ich wyjaśnienie w niektórych
przypadkach nadal nastręcza badaczom trudności.
Podczas powstawania fazy stałej cząsteczki wody przyjmują położenie
odpowiadające określonej strukturze krystalicznej, której rodzaj zależy od panującej
temperatury i ciśnienia. Skutkuje to występowaniem co najmniej osiemnastu odmian
polimorficznych lodu, które różnią się między sobą nie tylko warunkami, w których
występują, ale też i formą, mimo że są tworzone przez tę samą substancję (Rys. 12).
Jest to jedna z najciekawszych cech wody, która wzbudza ogromne zainteresowanie
świata nauki. Wiemy, że te struktury są stabilne w szerokich zakresach temperatury
i ciśnienia, lecz badania nad sposobem ich powstawania cały czas trwają.
Ze względu na warunki, w jakich występują poszczególne odmiany, konieczne jest
opieranie się w głównej mierze na metodach obliczeniowych. Jest to niestety
obarczone błędem, gdyż odtworzenie eksperymentalnie zaobserwowanych anomalii
jest stosunkowo trudne w teoretycznych symulacjach.41

Rysunek 12. Wybrane struktury polimorficzne lodu41

Polimorfizm lodu bardzo dobrze ukazuje sposób, w jaki samoorganizacja wpływa
na kształtowanie się struktur ciała stałego. W zależności od tego, w jakich warunkach
powstają kryształy lodu, zjawisko samoorganizacji ukierunkowuje ten proces tak,
aby powstała struktura jak najbardziej stabilna i dostosowana do odpowiednich
warunków przemiany.
Najbardziej rozpowszechnioną odmianą lodu na kuli ziemskiej jest lód I
o strukturze heksagonalnej, czyli lód Ih (Rys. 13), który występuje normalnych
ziemskich
warunkach
poniżej
temperatury
krzepnięcia.
Inny
lód
I,
o strukturze regularnej, który oznaczany jest symbolem Ic, jest odmianą metastabilną
i występuje w atmosferze ziemskiej w jej najzimniejszych regionach, gdzie temperatura
nie przekracza 200 K.42 Mimo podobieństwa między tymi obiema odmianami,
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zauważamy znaczące różnice w ich strukturze. Zarówno w lodzie Ih jak i Ic cząsteczki
wody tworzą sześciokąty foremne, w których wierzchołkach znajdują się cząsteczki
tlenu. Czynnikiem, dzięki któremu je rozróżniamy jest to, w jaki sposób układają
się w nich warstwy. W strukturze lodu Ih każda kolejna warstwa układa się dokładnie
nad poprzednią, a w przypadku lodu Ic, jest ona przesunięta o odcinek równy długością
połowie średnicy sześcioczłonowego pierścienia. Lód Ih jest formą powstającą
w naturalnym procesie krzepnięcia, lecz zauważono, że nim się wytworzy najpierw
powstaje faza metastabilna, czyli Ic, która szybko przekształca się w stabilną fazę
heksagonalną.43 Dostrzegamy zatem, że tej zmianie rozmieszczenia warstw,
która zachodzi w trakcie procesu krzepnięcia towarzyszy zjawisko samoorganizacji.
W efekcie układ zyskuje stabilną strukturę lodu Ih przechodząc przez jej metastabilną
regularną odmianę. Proces zmiany lodu Ic w Ih jest silnie zależny od temperatury,
zachodzi w około 30 minut w 240 K.42 Warto również dodać, że charakter lodu Ih
prowadzi do wzrostu anizotropowego jego struktury, czyli odbywa się nierównomiernie
na różnych powierzchniach kryształów. Wzrost ten jest szybszy w kierunku
płaszczyzny pierwotnej i wtórnej niż w kierunku płaszczyzny podstawy.44
Powstawanie i występowanie większości z odmian polimorficznych cały czas
stanowi niewiadomą, a naukowcy na całym świecie spekulują na ten temat i rozważają
coraz więcej teorii. Prowadzą badania, które mają na celu określenie warunków
ich tworzenia począwszy na temperaturze i ciśnieniu, a kończąc na stopniu
przechłodzenia cieczy wyjściowej. Przykładowo, badania prowadzone przy
wykorzystaniu powolnej kinetyki rekonstrukcyjnych przejść fazowych w niskich
temperaturach pozwalają uzyskać w warunkach ciśnienia otoczenia i przy niskiej
temperaturze kilka faz występujących w wysokim ciśnieniu. Te fazy następnie ulegają
nieodwracalnym przemianom do lodu I o strukturze regularnej, a potem pod wpływem
dalszego ogrzewania do lodu Ih. Inaczej odbywa się to w przypadku lodu VII i VIII, które
tworzą lód Ic, dla którego stanem przejściowym jest lód amorficzny.45
Mogłoby się wydawać, że proces krzepnięcia nie jest w stanie nas niczym zaskoczyć,
lecz zgłębiając temat zauważamy, że nie tylko tej przemianie fazowej, ale i przejściom
między
odmianami
polimorficznymi
lodu
towarzyszy
samoorganizacja.
Jest siłą spontaniczną, a efekt jej działania jest uzależniony od warunków,
w których odbywa się proces.

Rysunek 13. Struktura wody w fazie ciekłej (po prawej) oraz w fazie stałej – lód Ih, czyli lodu
I o strukturze heksagonalnej (po lewej)46,47
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Układy powstające w wyniku samoorganizacji zyskują właściwości emergentne,
czyli odmienne od posiadanych przez elementy je tworzące. Można to dostrzec,
gdy przyglądamy się procesowi krystalizacji, w wyniku którego powstaje ciało stałe
o uporządkowanej strukturze. Tak jak i w przypadku przemiany fazowej woda-lód,
gdzie krystaliczna forma lodu cechuje się większym uporządkowaniem niż faza ciekła.
Wynika to powstania licznych wiązań wodorowych między cząsteczkami wody,
które stanowią o powstaniu regularnej struktury wewnętrznej. Wydawać by się mogło,
że za większym uporządkowaniem podąża podwyższenie symetrii, lecz często nasze
oczekiwania nie są zgodne z realiami. Obserwujemy to również w tym przypadku,
gdyż dochodzi do „przełamania symetrii”, czyli jej obniżenia.48 Kryształy,
mimo że bardziej uporządkowane, charakteryzują się symetrią występującą jedynie
w wymiarze trzech wektorów. Natomiast w wodzie w postaci ciekłej ułożenie
cząsteczek jest takie samo bez względu na to, według którego wektora to oceniamy,
co oznacza, że charakteryzuje się symetrią w każdym z rozpatrywanych kierunków.
Z tego jasno wynika, że stopień symetrii w lodzie jest niższy niż w ciekłej wodzie mimo
większego jego uporządkowania.
Możemy zadać pytanie, w jaki sposób powstają zatem płatki śniegu.
Roztopiony śnieg zmienia się w wodę, lecz jeżeli na powrót spróbujemy go zamrozić
to otrzymamy lód, a nie śnieg. Można więc sądzić, że samoorganizacja cząsteczek
ukierunkowuje proces krystalizacji w zależności nie tylko od temperatury.
Już sama struktura płatków śniegu fascynuje i wzbudza zainteresowanie chociażby
ze względu na fakt, że podstawą każdego z nich jest utworzony z sześciu cząsteczek
wody sześciokąt foremny z atomami tlenu w swoich wierzchołkach (Rys. 14).49
Taki układ pozwala na przyłączanie się kolejnych warstw poprzez wiązania wodorowe.
Stąd wynika też ich wyjątkowy wygląd – przyjmują one kształt sześciokątnych
gwiazdek, gdyż dobudowywanie się następnych cząsteczek zachodzi łatwiej
na wierzchołkach aniżeli na płaskiej powierzchni.
Proces formowania się śnieżynek obrazuje również bardzo dobrze związek
między powstającymi poziomami hierarchicznymi, ponieważ ostateczna struktura
kryształka jest uwarunkowana tym, jakie pozycje zajmują wcześniej przyłączone
cząsteczki wody. Płatki powstają na dużych wysokościach, a na ich kształt ma wpływ
odpowiednia wilgotność i temperatura – determinuje to sposób, w jaki przyłączają się
następne cząsteczki wody. Gdyby ich powstawanie zależało jedynie od tych dwóch
parametrów, wtedy możliwa byłaby ich sztuczna produkcja – wystarczyłoby jedynie
zagwarantować określoną temperaturę i wilgotność powietrza, aby uzyskać pożądany
kształt. Wzrost kryształków śniegu jest silnie zależny od kinetyki przyłączania
się cząsteczek oraz od dyfuzji masy i skuteczności usuwania ciepła z układu.
Te trzy procesy warunkują różnorodność ich morfologii jednak specyficzne
mechanizmy, które łączą w relację przyczynowo-skutkową wygląd płatków śniegu
i temperaturę są cały czas badane.50
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Rysunek 14. Schemat formowania się płatka śniegu49

Z niemożliwością graniczy znalezienie dwóch identycznych płatków śniegu,
co wskazuje na udział jeszcze innych czynników wpływających na sposób formowania
się śnieżynek. Takim zjawiskiem jest samoorganizacja, która doprowadza do tego,
że z chaotycznego układu jakim jest chmura z nieskładnie poruszającymi
się cząsteczkami wody w postaci pary wodnej powstają płatki śniegu – struktury
o wysokim uporządkowaniu i zorganizowanej strukturze krystalicznej, której kształt
wpisać można w sześciokąt foremny. Proces ten zachodzi spontanicznie i nie jest
kontrolowany. Rozpoczyna się zawsze od pojedynczej sześciokątnej powierzchni,
a jego efektem może być powstanie płatków śniegu o kształcie gwiazdek,
graniastosłupów, igieł i innych.
Uważa się również, że czynnikiem warunkującym kształt płatków śniegu jest
występowania przejściowej fazy metastabilnej w trakcie procesu ich powstawania,
czyli lodu I o strukturze regularnej.51 Zauważamy tu cechę wspólną z procesem
krzepnięcia wody, czyli działanie samoorganizacji prowadzącej do osiągnięcia przez
cząsteczki wody stabilnej struktury heksagonalnej – płatków śniegu.
NA GRANICY SAMOORGANIZACJI
Fosfolipidy oraz inne cząsteczki amfifilowe, mimo pozornie mało skomplikowanej
budowy, odpowiedzialne są poprawne funkcjonowanie wielu skomplikowanych
układów biologicznych. Wiele struktur obecnych w naturze powstało na drodze
samoorganizacji cząsteczek amfifliowych. Najciekawszymi, ze względu na
występowanie oraz pełnione funkcje, biostrukturami są komórkowe błony podwójne.52
Przykładowo, błona komórkowa jest zbudowana z lipidów ułożonych w dwuwarstwach,
gdzie hydrofobowe łańcuchy cząsteczek skierowane są do wewnątrz, a hydrofilowe
części (takie jak np. reszta fosforanowa w fosfolipidach) do zewnątrz, gdzie obecna
jest faza wodna. Błonę komórkową określa się mianem płynnej mozaiki ze względu
na to, że białka (integralne, powierzchniowe) zawarte w macierzy fosfolipidowej
przemieszczają się w dwuwymiarowej płaszczyźnie błony.
Innym przykładem błony może być bańka mydlana, czyli zamknięta błona,
która jest wypełniona powietrzem. W wyniku zmieszania surfaktantu, obecnego
w płynie do naczyń, z wodą, ta zmienia swoje napięcie powierzchniowe, umożliwiając
tym samym utworzenie błony. Dodatek do roztworu gliceryny oraz sody oczyszczonej
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powoduje powstawanie baniek wytrzymalszych, ponieważ podwyższenie pH
oraz obecność gliceryny odpowiada za stabilizację struktur tego typu.
Błony, jakich przykłady przytoczono wyżej powstają w wyniku występowania
licznych
oddziaływań
międzycząsteczkowych
(głównie
hydrofobowych
i hydrofilowych), oraz wysokiej synergii cząsteczek odpowiedzialnych za jej tworzenie.
Innym, ciekawym typem struktur powstających w wyniku agregacji cząsteczek
amifilfiowych są micele.53 W zależności od rozmiaru części hydrofobowych
i hydrofilowych mogą powstawać wspomniane wcześniej dwuwarstwy,
(gdy rozmiary głowy i ogona amfifilu są podobne), micele (gdy ogony są mniejsze
od reszty) oraz micele odwrócone (gdy to głowy są mniejsze od ogona).
Sposób samoorganizacji takich struktur, oprócz geometrii cząsteczki, zależy również
od rozpuszczalnika i jego temperatury, siły jonowej oraz pH środowiska,
w którym proces samozorganizowanego powstawania struktur amfilfilowych powstaje.
Kontrolowanie wspomnianych warunków środowiska powoduje zmianę kierunku
samoorganizacji lipidów w roztworze. Wzrost stężenia lipidu powyżej krytycznego
stężenia micelizacji (CMC) powoduje powstanie termodynamicznie stabilnych struktur.
Ze względu na oddziaływania hydrofobowe następuje ograniczenie kontaktu części
hydrofobowej lipidu z cząstkami wody powodując wzrost uporządkowania cząstek.
Stabilizacji takich form sprzyjają oddziaływania Van der Waalsa, wiązania wodorowe
oraz elektrostatyczne polarnych części lipidu.
Bardzo istotnym parametrem dla kształtu samoorganizujących się struktur
jest krytyczny warunek upakowania (Cpp), który ma wpływ na kształt powstałych form
amfifili. Jak wcześniej wspomniano rozmiar cząsteczki przyczynia się do budowy
struktur agregatów amfifilowych, takich jak błony, czy też micele. Krytyczny parametr
upakowania oblicza się jako ułamek objętości ogona cząsteczki amfifilowej do ilorazu
powierzchni przekroju części polarnej i długości łańcucha węglowodorowego całej
cząsteczki. Na Rys. 15. zestawiono graniczne przedstawienie wartości Cpp,
przy których tworzone są różne formy agregacji związków hydrofobowo-hydrofilowych.
Dodatek substancji amfifilowej do roztworu dwóch niemieszających
się rozpuszczalników powodują powstanie emulsji. W zależności od rodzaju
emulgatora oraz stężenia rozpuszczalników powstają emulsje typu olej w wodzie
(O/W) i woda w oleju (W/O). W warunkach laboratoryjnych samoorganizacja
w roztworze przyśpieszana jest poprzez mieszanie lub sonikację. Brak obecności
cząsteczek amfifilowych powoduje, że tworzone emulsje nie są stabilne i szybko
powracają do pierwotnej formy tworząc granicę pomiędzy fazą polarną i niepolarną.
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Rysunek 15. Wpływ CPP amfifila na kształt micelarnej struktury samozorganizowanej54

Zmiana struktury tworzonej przez cząsteczki amfifilowe z miceli w formy
wydłużone może być indukowana poprzez zmianę siły jonowej oraz temperatury.
Micela utworzona przez dodecylosiarczan sodu (SDS) może zostać wydłużona,
gdy w roztworze będzie obecny elektrolit. Interakcja pomiędzy polarnymi cząsteczkami
surfaktantu,
spada
wraz
ze
zwiększeniem
siły
jonowej
roztworu.
Tym samym przyczynia się to do powstawania większej ilości struktur pałeczkowatych
miceli w roztworze (Rys. 16).
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Rysunek 16. Struktury miceli sferycznych oraz pałeczkowatych tworzonych przez SDS55

W toku badań nad cząsteczkami amfifilowymi, powstała koncepcja
supramolekularnych amfifili. Korzystając z wiedzy z zakresu chemii supramolekularnej
można zaprojektować i utworzyć struktury o charakterze hydrofobowo-hydrofilowym.
Tak utworzone substancje znajdują szerokie zastosowanie od nanotechnologii56
po farmakologię. Odwracalny charakter oddziaływań niekowalencyjnych pozwala
na wytworzenie struktur, które będą w odpowiedni sposób reagować na czynniki
zewnętrzne takie jak zmiana pH, czy promieniowanie UV. W wyniku tego tworzymy
układy zdolne do kontrolowanego rozpadu miceli; w konsekwencji czego wydzielane
mogą być do organizmu substancje w nich zamknięte (przenośniki leków).
Przykładem takim są polirotaksany57 zaprojektowane tak, aby mogły dostarczać leki
do danej części organizmu.
Amfifile otaczają nas z każdej strony, w różnej formie między innymi płynów
do demakijażu, mydła, nie każdy ma jednak świadomość, że tworzące się efektownie
bańki powstają wyniku samoorganizacji tych cząstek.
PODSUMOWANIE
Przyglądając się samoorganizacji, można odnieść wrażenie, że stanowi
ona nieodłączny element życia na praktycznie każdym jego poziomie. Jest to unikalna
właściwość materii, a możliwość kontroli nad tym zjawiskiem, zarówno w skali mikro,
jak i nano, niesie ze sobą ogrom możliwości. Rozwiązania inżynieryjne wykorzystujące
samoorganizację i/lub materiały samozorganizowane znajdują zastosowanie w wielu
badaniach
oraz
procesach
wymagających
„programowalnej”
precyzji.
Układy samoorganizujące, odznaczają się wysoką wydajnością oraz odtwarzalnością
m.in. ze względu na ich homogeniczność wiele z nich w wyniku optymalizacji energii
wykazuje zwiększoną stabilność chemiczną i mechaniczną. Nie jest to jednak zasada,
a rodzaj i ilość właściwości emergentnych, które mogą wykazywać materiały
samozorganizowane, jest ogromna. Mimo iż zjawisko to towarzyszy nam od samego
początku materii, to dopiero teraz uczymy się je wykorzystywać dla naszych celów.
Coraz więcej badań z zakresu diagnostyki medycznej, bioelektroniki, elektrochemii,
biofizyki oraz nanotechnologii wykorzystuje zjawisko kontrolowanej samoorganizacji.
Sugerować to może, iż mimo że praktyczna samoorganizacja swój największy „boom”
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osiągnęła w okolicach 2005 roku, to stała się podstawowym narzędziem
w wielu dziedzinach i możliwe, że niedługo doczekamy się nowych, rewolucyjnych
rozwiązań z jej udziałem.
Wybrane grafiki zostały opracowane za pomocą MarvinSketch (ChemAxon)
Chosen graphics were created with MarvinSketch (ChemAxon)
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Zachęcamy do lektury poprzednich wydań „Kwadransu dla Chemii”
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