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PAMIĘCI PANI PROFESOR ZOFII JANAS

Dr hab. Zofia Janas, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła studia na
kierunku Chemia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego w roku 1974. Następnie została zatrudniona w Instytucie Chemii
i w ramach zespołu naukowego kierowanego przez prof. B. Jeżowską-Trzebiatowską
zajęła się badaniami nad aktywacją małych cząsteczek, głównie diazotu, przez związki
kompleksowe metali przejściowych. Wyniki badań zaprezentowała w rozprawie
doktorskiej pt. Badanie mechanizmu reakcji tworzenia wiązania azot-węgiel
w obecności związków tytanu, wanadu i chromu, której promotorem był prof. Piotr
Sobota. Ważnym etapem kariery zawodowej profesor Janas był staż naukowy
w Brighton w grupie prof. R.L. Richardsa, uznanego specjalisty w zakresie badań nad
wiązaniem diazotu. Staż ten ułatwił poszerzenie zainteresowań naukowych w kierunku
procesów biologicznych przebiegających z udziałem diazotu, w szczególności roli jaką
odgrywają w nich nitrogenazy wanadowe. W roku 2001 uzyskała stopień doktora
habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Struktura i reaktywność kompleksów
wanadu w aspekcie biologicznego wiązania diazotu. W roku 2006 została zatrudniona
na stanowisku profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikowała ponad 40 prac,
wypromowała trzech doktorów chemii.
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Przez cały okres zatrudnienia w Uniwersytecie Wrocławskim profesor Janas
prowadziła zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Chemii Nieorganicznej, przekazując
kolejnym pokoleniom studentów swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy ze
związkami kompleksowymi wrażliwymi na obecność wilgoci i powietrza. Interesowała
się udoskonalaniem i rozwijaniem technik laboratoryjnych. Cieszyła się uznaniem
wśród studentów, ze względu na świetny warsztat pracy, a także ze względu na rzadko
spotykaną umiejętność słuchania studentów i współpracowników. Była współautorką
programu zajęć laboratoryjnych z syntezy nieorganicznej dla studentów studiów I i II
stopnia i autorką instrukcji do tych ćwiczeń. Była opiekunem i promotorem licznych
prac licencjackich i magisterskich. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika studiów
niestacjonarnych na Wydziale Chemii.
Profesor Janas pozostawiła trwały ślad w naszym życiu, pozostając wzorem
nauczyciela akademickiego.

Koleżanki i Koledzy z Zakładu Chemii Nieorganicznej
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POLIMERY KOORDYNACYJNE WANADU
- STAN OBECNY I PERSPEKTYWY
VANADIUM COORDINATION POLYMERS
- STATE OF ART AND PERSPECTIVES

Adam W. Augustyniak
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
*e-mail: adam.augustyniak@chem.uni.wroc.pl
Pisząc ten artykuł wracałem, ze wzruszeniem myślami do naszych spotkań,
rozmów o nauce i o świecie z Panią Profesor Zofią Janas, a zwłaszcza do naszego
ostatniego spotkania, które pozostanie na zawsze w mojej pamięci.
Pani Profesor nie tak się umawialiśmy…

Abstract
Wykaz stosowanych skrótów
Wprowadzenie
1. Jednostki budulcowe drugiej generacji SBUs struktur MOP wanadu
2. Przykłady wielościanów metaliczno-organicznych typu MOP wanadu
3. Przykłady sieci metaliczno-organicznych typu MOF wanadu
4. Możliwości praktycznego wykorzystania materiałów MOP oraz MOF
wanadu
Uwagi końcowe
Piśmiennictwo cytowane

254

A.W. AUGUSTYNIAK

Dr Adam Augustyniak w roku 2010 ukończył studia na kierunku chemii środowiska
na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych
na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Chemii
Nieorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Głównym tematem
jego zainteresowań naukowych jest synteza sieci metaliczno-organicznych MOF oraz
ich wykorzystanie w katalizie.

https://orcid.org/0000-0003-1963-3978
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ABSTRACT
Vanadium ions are very attractive building units owing to their coordination
diversity. In recent years, metal-organic polyhedra (MOP) and metal-organic
frameworks (MOFs) have gradually become attractive materials in various fields
due to their unique properties. However, despite this, structures based on vanadium
ions are scarce. This short perspective review paper describes representative
examples of MOP and MOFs based vanadium, focusing on their structure and their
applications.

Keywords: vanadium, metal-organic frameworks, metal-organic polyhedra
Słowa kluczowe: wanad, sieci metaliczno-organiczne MOFs, wielościany
metaliczno-organiczne MOP
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
BDC

– ang. Benzene-1,4-dicarboxylic acid

BPDC

– ang. Biphenyl-4,4′-dicarboxylic acid

BTC

– ang. Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid

BTEC

– ang. 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylate

DMBDC

– ang. Benzene-1,4-dicarboxylic acid

IA

– ang. Benzene-1,3-dicarboxylic acid

MBT

– ang. Methyl phenyl sulfide

MIL

– ang. Material of Institut Lavoisier

MOF

– ang. Metal-Organic Framework

MOP

– ang. Metal-Organic Polyhedra

NDC

– ang. Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid

TBHP

– ang. tert-Butyl hydroperoxide
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WPROWADZENIE
Historia odkrycia wanadu jest tak barwna jak jego chemia. Przyjmuje się, że wanad
został odkryty dwukrotnie, po raz pierwszy w 1801 r. przez mineraloga Andrésa
Manuela del Río y Fernándeza oraz w 1830 r. przez Nilsa Sefströma. Ostatecznie to
szwedzki chemik Jöns Berzelius potwierdził, że każde z tych odkryć dotyczy tego
samego pierwiastka. Warto wspomnieć, że oryginalnie Sefström nazwał odkryty
pierwiastek nazwą Odinuium, następnie wraz z Berzeliusem zmienili nazwę na Erian.
W 1831 Wohler zaproponował nazwę Sefstromium, jednak Sefström ostatecznie wybrał
nazwę Vanadin na cześć nordyckiej bogini Vanadis [1]. Wanad jest dwudziestym
najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej, gdzie stanowi
około 0,01% i choć jego zawartość jest podobna do zawartości Zn czy Ni, jest bardziej
rozproszony w skorupie ziemskiej, w związku z czym jego występowanie jest rzadkie.
Nie występuje w naturze jako wolny metal, a pochodzi ze źródeł pierwotnych, takich
jak rudy, żużle metalurgiczne oraz pozostałości ropopochodne. Najważniejszymi
nośnikami wanadu są minerały takie jak patronit V(S2)2, karnotyt
K2(UO2)2(VO4)2·3H2O, karelianit V2O3, wanadynit PbCl2·3Pb3(VO4)2. Warto
wspomnieć również, że wanad występuje w wodzie morskiej, która zawiera
rozpuszczony wanadan(V) w postaci par jonowych Na+ [H2VO4]- przy średnich
stężeniach 35 nM, dzięki czemu wanad jest drugim najbardziej rozpowszechnionym
metalem przejściowym w oceanach. Wanad w tworzonych związkach przyjmuje różne
stopnie utlenienia, przeważnie od 0 do +V [2].
Kluczowy dla rozwoju związków wanadu jest rok 1927, kiedy wyizolowano
wysokiej czystości metal (99,3–99,8%). Związki wanadu są powszechnie używane
w wielu dziedzinach przemysłu, m.in. jako dodatek do produkcji stali, gdzie dodane
w postaci węglika i azotku znacznie zwiększają jej wytrzymałość [3]. Ponadto związki
wanadu, takie jak V2O5 i NaVO3 są stosowane w ceramice jako barwniki [4]. Związki
wanadu mają również dość długą tradycję w zastosowaniach katalitycznych, które
dotyczą głównie reakcji utleniania, w tym procesów technicznych na dużą skalę np.
katalizowana V2O5 produkcja kwasu siarkowego przez utlenianie SO2 [5]. Bogactwo
potencjalnych katalitycznych zastosowań związków wanadu dotyczy również
reakcji polimeryzacji olefin [6], katalitycznego usuwania tlenków azotu, co ma
szczególne znaczenie zwłaszcza w aspektach środowiskowych [7].
W dwóch ostatnich dekadach zaobserwowano wyraźny wzrost zainteresowania
szczególną grupą związków koordynacyjnych, którymi są polimery koordynacyjne.
Dowodem tego jest wciąż rosnąca liczba doniesień literaturowych w tym zakresie,
zwłaszcza dotyczących tzw. sieci metaliczno-organicznych typu MOF (ang. MetalOrganic Framework) [8] oraz wielościanów metaliczno-organicznych typu MOP (ang.
Metal-Organic Polyhedra) [9].
Kationy wanadu, mogą przyjmować wiele liczb koordynacji od 4 do 8, którym
odpowiadają różnorodne geometrie. Stwarza to możliwość otrzymania wielo-
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wymiarowych polimerów koordynacyjnych o różnorodnych topologiach, a tym samym
o różnych właściwościach. Choć możliwe jest występowanie szerokiej gamy
kompleksów oraz klastrów tworzonych przez wanad, zaskakująco nie ma w literaturze
zbyt wielu doniesień dotyczących tej klasy związków. Praca ta przedstawia otrzymane
do tej pory polimery koordynacyjne wanadu, skupiając się na ich strukturze,
porowatości oraz omawiając ich praktyczne zastosowanie.

1.

JEDNOSTKI BUDULCOWE DRUGIEJ GENERACJI SBUs
STRUKTUR MOP WANADU

Wysokosymetryczne klastry wielordzeniowe o charakterze klasycznych
wielościanów foremnych, nazwane zostały jednostkami budulcowymi drugiej
generacji SBUs (ang. Secondary Bulding Units) [10]. Jony wanadu na różnych
stopniach utlenienia (III-V) są idealnym wyborem do tworzenia takich struktur,
ponieważ chemia koordynacyjna wanadu oferuje w tym zakresie duże możliwości.
W takich strukturach można zaobserwować zarówno jednostki tetraedryczne
{VO4}, piramidy kwadratowe {VO5} oraz oktaedryczne {VO6}.

Rysunek 1.
Figure 1.

Ważniejsze jednostki budulcowe drugiej generacji SBUs wanadu. Strzałkami oznaczono punkty
propagacji wzrostu szkieletu koordynacyjnego
Vanadium representative SBUs
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Wybrane przykłady SBUs jako jednostek drugiej generacji składające się
z jonów wanadu przedstawiono na Rysunku 1 [11]. W tej grupie wyróżnia się bloki
budulcowe o możliwej dołączalności wynoszącej 3, 4 oraz 5. Unikatowym
przykładem klastra o dołączalności równej 3 jest układ V3-μ3-okso o znanym
motywie trójkąta równobocznego, w którym chelatujące 3 grupy mrówczanowe
oraz 3 pirazolowe skierowane są ku narożom pryzmatu trójkątnego [12].
Najbardziej popularną grupę połączeń wielordzeniowych stanowią jednak
polioksowanadanowe klastry z udziałem ligandów karboksylowych. Jednym
z przykładów tego typu o dołączalności równej 3 są układy alkoksypolioksowanadanowe {V6S} oraz {V7S}. W tym przypadku wzrost szkieletu
koordynacyjnego możliwy jest przez trzy chelatujące grupy karboksylowe,
dodatkowo struktura wewnętrzna tego klastra jest zbudowana w oparciu
o mostek μ6-SO4 [13-14]. Innym przykładem klastrów o dołączalności równej 4 są
dwa układy {V5O9Cl} oraz {V4O8Cl} [15]. Pierwszy z nich posiada wierzchołkowy
atom wanadu o geometrii piramidy kwadratowej i jest na +V stopniu utlenienia,
natomiast cztery pozostałe posiadają geometrię oktaedryczną. Pozostałe centra
wanadu połączone są przy pomocy mostka μ4-Cl i znajdują się na +IV stopniu
utlenienia. Drugi zawiera jony wanadu(IV) połączone mostkiem μ2-O2−
znajdującym się w centralnej części klastra, oraz mostkiem μ4-Cl, który znajduje się
poniżej płaszczyzny 4 jonów wanadu. Całość dopełniają 4 chelatujące grupy
karboksylowe znajdujące się na obrzeżach klastra.
2. PRZYKŁADY WIELOŚCIANÓW METALICZNOORGANICZNYCH TYPU MOP WANADU
Projektowanie i synteza wielościanów metaliczno-organicznych typu MOP
(ang. Metal-Organic Polyhedra) jest fascynującym obszarem badawczym [9].
Struktury MOP składają się z węzłów w postaci klastrów metali tzw. SBU
jednostek budulcowych drugiej generacji oraz łączników, którymi są ligandy
organiczne. Bloki budulcowe związków MOP przypominają inną klasę materiałów,
którymi są sieci metaliczno-organiczne typu MOF. Takie skojarzenie jest
w pewnym sensie uzasadnione, ponieważ MOP można uznać jako skończony
fragment związków MOF [2].
Biorąc pod uwagę niezwykle bogatą rodzinę połączeń koordynacyjnych
wanadu, nie przedstawiono w literaturze dotychczas wielu związków typu MOP
zawierających jony wanadu(IV) i (V). Konstrukcja wielościanów metalicznoorganicznych typu MOP jest zgodna z regułami metody bloków budulcowych.
Jednak warunkiem koniecznym do istnienia struktury MOP jest aby jednostki SBUs
posiadały odpowiedni kąt zgięcia koordynujących ligandów politopowych [11].
Staranny dobór zarówno łączników organicznych oraz SBUs jest kluczem do
zbudowania pożądanej topologii MOP.
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Można to zilustrować w oparciu o jedyny do tej pory przedstawiony
w literaturze związek wanadu z grupy MOP [12]. W obrębie sieci koordynacyjnej
tego polimeru występują cztery jednostki [V3O2(OH)2(COOH)3], które koordynują
sześć pirazolowych mostków μ4-bdp (gdzie bdp = benzeno-1,4-dipirazol)
stanowiących krawędzie oktaedrów. Każda jednostka SBU jest 3-dołączalna,
a linker 2-koordynacyjny, w wyniku czego powstaje sieć trójwymiarowa (Rysunek
2).

Rysunek 2.

Struktura związku MOP z motywem klastra typu V3(3-O)

Figure 2.

Structure of MOP with V3(3-O) type cluster motif

Warto nadmienić, że jednostka SBU o dołączalności 3 powstała in situ
w mieszaninie reakcyjnej zawierającej chlorek wanadu(III) VCl3, ligand BDP oraz
DMF jako rozpuszczalnik. DMF odegrał tutaj podwójną rolę zarówno
rozpuszczalnika, ale także jako źródło mrówczanu skoordynowanego do klastra,
który powstał na skutek hydrolizy DMF w tak dobranych warunkach reakcji.
Inny doskonale ilustrujący przykład tworzenia się in situ innego rodzaju SBU
został przedstawiony na Rysunku 3 [13].
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Figure 3.
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Struktura związków MOP zawierających klaster polioksowanadanowy {V 6S}
Structure of MOP materials based on {V6S}polyoxovanadate cluster

Dzięki odpowiednio dobranym warunkom syntetycznym pierwszy raz udało
się otrzymać związki MOP oparte o 3-dołączalny klaster alkoksypolioksowanadanowy [V6O6(OCH3)9(μ6-SO4)]. Kluczową kwestią dla tworzenia
tych struktur był dodatek do mieszaniny reakcyjnej metanolu jako rozpuszczalnika
oraz użycie VOSO4 jako prekursora wanadu. Podczas reakcji metanol ulega
deprotonacji, w rezultacie czego powstaje mostkująca grupa metoksy -CH3O-,
natomiast rdzeń klastra stabilizowany jest przez grupę μ6-SO4 pochodzącą
z VOSO4. Cechą charakterystyczną tych układów jest powstawanie tetraedrycznych
klatek
różniących
się
ligandami.
Kiedy
użyte
zostają
2-koordynacyjne ligandy karboksylowe otrzymuje się układ typu V4E6, gdzie V to
wierzchołki w postaci 4 klastrów {V6S}, a E to 6 cząsteczek liganda tworzących
krawędzie tetraedru. Układ typu V4E6 uzyskuje się stosując ligandy o dołączalności
3, gdzie V to wierzchołki tetraedru w postaci klastrów wanadu, natomiast F oznacza
ściany tetraedru tworzone przez ligandy karboksylowe.
Reakcja pomiędzy VCl3 oraz ligandem 1,3-benzenodikarboksylowym
w mieszaninie wody oraz DMF prowadzi do powstania struktury przedstawionej na
Rysunku 4 [16].
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Rysunek 4.
Figure 4.
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Struktura związków MOP zawierających klaster polioksowanadanowy {V 4Cl}
Structure of MOP materials based on {V4Cl}polyoxovanadate cluster

W obrębie sieci koordynacyjnej tego polimeru występują jednostki
[V4O8Cl(COO)4]−, które koordynują cztery karboksylanowe mostki µ-[1,3-bdc],
stanowiące krawędzie klastra. Każda jednostka jest 4-dołączalna, natomiast ligand
jest 2-koordynacyjny.
Niezwykle interesujące struktury MOP uzyskano w reakcji VCl3 oraz
pochodnych kwasu tereftalowego stosując mieszaninę DMF oraz etanolu jako
rozpuszczalnik (Rysunek 5) [17].

Rysunek 5.
Figure 5.

Struktura związków MOP zawierających klaster polioksowanadanowy {V 5Cl}
Structure of MOP materials based on {V5Cl}polyoxovanadate cluster

Powstałe oktaedryczne klatki składają się z szczęściu klastrów {V5O9Cl}
tworzących wierzchołki oktaedru oraz 12 łączników. Każdy rdzeń {V5O9Cl} jest 4dołączalny i jest mostkowany przez 4 grupy karboksylowe tworząc anion

POLIMERY KOORDYNACYJNE WANADU - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

263

[V5O9Cl(COO)4]2−. Ładunek anionów równoważony jest przez 12 kationów
[NH2Me2]+ powstałych z rozkładu DMF w trakcie reakcji.
3. PRZYKŁADY WIELOŚCIANÓW METALICZNO-ORGANICZNYCH
TYPU MOF WANADU
Sieci metaliczno-organiczne MOF to krystaliczne materiały porowate, które ze
względu na wyjątkowe właściwości są aktualnie niezwykle eksplorowanym
obszarem badawczym [8]. W literaturze możemy spotkać zaledwie kilka
przykładów sieci metaliczno-organicznych MOF wanadu. Warto zauważyć, że
w porównaniu do wielościanów metaliczno-organicznych MOP, związki MOF
wanadu zawierają jak do tej pory tylko dwa rodzaje węzłów metalicznych.
Pierwszy z nich zawiera motyw łańcucha w postaci oktaedrów wanadu, które
mostkowane są grupami –OH lub –F, drugi natomiast to trimer wanadu
23-O tzw. trójkąt karboksylanowy [18].
Związek o akronimie MIL-47 (MIL - akronim od Materials of Institute
Lavoisier) był pierwszym opisanym w literaturze porowatym materiałem MOF
zawierającym jony wanadu(IV) [19].
Przykłady związków MOF wanadu, które zawierają w swojej budowie
nieskończone łańcuchy oktaedrów o wspólnych narożach OH- lub
F- [VIII(OH/F)(R-(CO2)2)] przedstawiono w Tabeli 1. Oktaedry połączone są ze
sobą przez politopowe ligandy karboksylanowe, tworząc trójwymiarowe struktury
o różnych topologiach.
Co ciekawe, aktywacja termiczna tych struktur w celu usunięcia z porów
cząsteczek rozpuszczalnika powoduje utlenienie jonów wanadu z +III na +IV
stopień utlenienia, wówczas ugrupowanie VIII-OH transformuje do formy
wanadylowej VIV=O, ale topologia szkieletów pozostaje niezmieniona.
W przypadku MIL-47 oczekiwano występowania tzw. elastyczności szkieletu.
Zauważono jednak, że forma zawierająca wanad na +IV stopniu utlenienia
wykazuje znikomą elastyczność. Jednak dokładniejsze badania strukturalne
wykazały, że elastyczność występuje tylko w formie związku zawierającej wanad
na +III stopniu utlenienia.
W Tabeli 2 przedstawiono struktury związków MOF wanadu oparte na bryle
pryzmatu trójkątnego o wzorze ogólnym [V3(3-O)(L)6].
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Tabela 1.
Table 1.

Przykłady struktur MOFs wanadu
Overview of the reported vanadium MOFs

Klaster

Ligand

Struktura V-MOF/Akronim

Ref.

MIL-47
[19]

MIL-68
[20]

BDC
MIL-71

[21]

MOF-48
[22]

DMBDC
MIL-60

{V-O-V}∞

[23]

MIL-61
BTEC

COMOC-2
BPDC

[23]

[24]
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[25]

NDC

Tabela 2.
Table 2.

Przykłady struktur MOFs wanadu
Overview of the reported vanadium MOFs

Klaster

Ligand

Struktura MOF

Akronim

Ref.

MIL-59

[26]

MIL-100

[27]

MIL-101

[28]

IA

[V3(3-O)(L)6]

BTC

BDC

Do tej pory przedstawiono w literaturze tylko trzy związki zawierające motyw
klastra w postaci tzw. trójkąta karboksylanowego. Do syntezy tych związków
wykorzystano tzw. metodę hydro/solwotermalną. Przy użyciu VCl3 jako prekursora
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wanadu oraz wody jako rozpuszczalnika uzyskano MIL-59 oraz MIL-100 natomiast
związek MIL-101 otrzymano używając DMF jako rozpuszczalnik. Warto
podkreślić, iż odpowiednie do pomiarów rentgenostrukturalnych monokryształy
otrzymano tylko dla MIL-59. Wspólną cechą strukturalną dla materiałów MIL-100
oraz MIL-101 jest występowanie 2 charakterystycznych mezoporowatych klatek.
Rozmiar mniejszych klatek wynosi odpowiednio 25 i 29 Å dla MIL-100 i MIL-101.
Są one zbudowane z wnęk o kształcie pentagonalnym. Większe natomiast składają
się z wnęk o kształcie pentagonalnym i heksagonalnym.
Wykonane pomiary izoterm niskotemperaturowych N2 pozwoliły na
wyznaczenie powierzchni właściwej dla siedmiu materiałów MOF wanadu (Tabela
3). Warto zwrócić uwagę na wartości osiągnięte dla MIL-100
(2320 m2g-1) oraz MIL-101 (2118 m2g-1), są to najwyższe wartości jakie otrzymano
do tej pory dla związków MOF wanadu.
Tabela 3.
Table 3.

Wartości powierzchni właściwych dla związków MOF wanadu
Surface area of Vanadium MOFs

MOF

Powierzchnia właściwa
(m2g-1)a

MIL-47

930

MIL-48

180

MIL-68

603

MIL-71

72

COMOC-2

2335b

MIL-100

2320

MIL-101
2118
a
Powierzchnia wg modelu BET (Brunauer-Emmett-Teller)
b
Powierzchnia wg modelu Langmuira

4.

MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA
MATERIAŁÓW MOP ORAZ MOF WANADU

Ograniczona liczba opisanych struktur zarówno MOP jak i MOF wanadu
powoduje, że aplikacyjny charakter tych materiałów jest stosunkowo niewielki.
Z racji tego, że są to materiały porowate część aplikacyjna dotyczyła właściwości
sorpcyjnych względem cząsteczek gazowych, w tym również separacji mieszanin
gazów. Część prac przedstawionych w literaturze skupia się głównie na ocenie
związków MOF wanadu jako heterogenicznych katalizatorów w reakcjach
katalitycznego utleniania.
Niezwykle interesujący przykład wykorzystania porowatego związku MOP
o powierzchni właściwej BET wynoszącej 260 m2g-1 do rozdzielania mieszaniny
gazów N2/CO2 oraz par bezenu/cykloheksenu przedstawiono w opracowaniu [12].
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Przedstawione wyniki wskazują, że materiał absorbuje CO2 z selektywnością
α względem N2 α(CO2/N2)= 60-25, w zależności od ciśnienia. Dodatkowo wykazano,
że możliwe jest rozdzielanie mieszaniny par benzenu i cykloheksanu, co jest
niezwykle obiecującą właściwością ze względu na zbliżone temperatury wrzenia
tych związków, które uniemożliwią rozdział tradycyjną destylacją.
Procesy katalityczne odgrywają aktualnie kluczową rolę w przemyśle
farmaceutycznym. Produkty takich reakcji są ważnymi surowcami
w produkcji leków oraz ich komponentów. Związki zawierające sulfotlenową grupę
funkcyjną znane są jako leki stosowane do leczenia np. choroby wrzodowej. Su
i wsp. [11] ocenili aktywność katalityczną związku MOP wanadu oznaczonego jako
VMOP-8 w reakcji sulfooksydacji siarczków. Jako modelową reakcję autorzy
wybrali utlenianie prochiralnego siarczku fenylo-metylowego (MBT= ang. methyl
phenyl sulfide) (Rysunek 6). Konwersja MBT wynosiła 90% w ciągu zaledwie
10 min, kiedy reakcje prowadzono w temperaturze pokojowej.

Rysunek 6.
Figure 6.

Utlenianie siarczku fenylo-metylowego katalizowane VMOP-8
Sulfoxidation reaction with MBT as an example under VMOP-8

Materiały MOF na bazie wanadu takie jak MIL-47, MOF-48, COMOC-3
wykorzystano również jako katalizatory utleniania w fazie ciekłej cykloheksenu
z dobrą wydajnością używając TBHP jako utleniacz. Dla związku MIL-47 autorzy
zaproponowali najbardziej prawdopodobny mechanizm reakcji. TBHP w pierwszej
kolejności koordynuje do centrów wanadowych z utworzeniem kompleksu
alkiloperokso. Następnie możliwe są dwie ścieżki reakcji, pierwsza prowadzi do
bezpośredniego powstania tlenku cykloheksenu. Druga natomiast obejmuje
mechanizm rodnikowy, gdzie następuje homolityczne rozszczepienie wiązania
nadtlenowego, a wanad zmienia stopień utlenienia z +IV na +V. Warto zaznaczyć
fakt, że autorzy potwierdzili stabilność strukturalną badanego materiału po reakcji
katalitycznej, ponieważ powszechnie wiadomo, że materiały tego typu
charakteryzują się dość dużą nietrwałością w trakcie zazwyczaj wymagających
warunków reakcji.
Inny rodzaj wykorzystania materiałów MOF na bazie wanadu obejmował
adsorpcję oraz separację gazów takich jak N2, CO2 oraz CH4. Materiały te
wykorzystano również do rozdziału izomerów ksylenu oraz etylobenzenu.
Szczegóły tych eksperymentów czytelnik znajdzie w opracowaniach [18].
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UWAGI KOŃCOWE
W artykule przedstawiono aktualny przegląd przedstawionych w literaturze
wielościanów metaliczno-organicznych typu MOP oraz sieci metaliczno-organicznych
typu MOF zawierających jony wanadu(III) i (IV). Jak dotąd przedstawiono ograniczoną
liczbę aplikacji związków MOP oraz MOF na bazie wanadu. Jest to prawdopodobnie
spowodowane niewielką liczbą zgłoszonych materiałów. W ostatnim czasie jednak
liczba prac dotyczących wielościanów metaliczno-organicznych MOP sukcesywnie
rośnie, co z pewnością przyczyni się do rozszerzenia aplikacji tych związków.
Z przytoczonych przykładów jednoznacznie wynika, że nowe materiały MOP oraz
MOF oparte o jony wanadu(III-V) mają ogromny potencjał i warto poszukiwać nowych
materiałów tego typu, dlatego synteza polimerów koordynacyjnych wanadu powinna się
stale rozwijać.
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ABSTRACT
Zinc is an essential element for all living organisms, as it performs important
functions in many biological processes; its presence was identified in over 300
enzymes. Due to the important functions it performs, living organisms have created
mechanisms to maintain zinc ion homeostasis. In mammals, these mechanisms are
also used to combat pathogens. Specialized immune cells are able to manipulate,
in response to immune signals, intracellular and extracellular concentrations of zinc
ions through metal-specific transporters and transfer proteins. These actions cause
that the resulting environment becomes unfavourable for pathogens. The ability to
rapidly regulate free zinc levels is critical to cytokine responses
and the proliferation, and activation of cells belonging to the adaptive immune
system.

Keywords: zinc ions, homeostasis, pathogens, intoxication & sequestration,
immune system
Słowa kluczowe: jony cynku, homeostaza, patogeny, zatrucie i sekwestracja, układ
odpornościowy
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
Słowo cynk stosowane jest w znaczeniu jony cynku.
IFNγ

– interferon γ (ang. Interferon γ)

IL

– interleukiny (ang. Interleukins)

MHC

– główny układ zgodności tkankowej (ang. Major Histocompatibility Complex)

MT

– metalotioneiny (ang. Metallothionein)

NET

– pozakomórkowe pułapki neutrofilowe (ang. Neutrophil
Extracellular Traps)

NF-κB

– czynnik jądrowy κB (ang. Nuclear Factor κB)

ROS

– reaktywne formy tlenu (ang. Reactive Oxygen Species)

Th

– pomocnicze limfocyty T (ang. T-helper Cells)

TLR

– receptor toll-podobny (ang. Toll-like Receptor)
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WPROWADZENIE
Cynk jest pierwiastkiem niezbędnym dla wszystkich form życia, ponieważ bierze
udział w szeregu procesów biologicznych. Odpowiada m. in. za proliferację komórek
poprzez kontrolę syntezy DNA [1]. Jony cynku są bardzo ważnym elementem
odpowiedzi immunologicznej organizmu, jako niezbędne do życia zarówno patogenom
jak i organizmowi gospodarza, stają się obiektem konkurencji. Lokalna zmiana stężenia
jonów cynku jest jednym ze sposobów walki organizmu gospodarza z drobnoustrojami.
Sekwestracja cynku np. przez metalotioneiny (MT) obniża poziom, dostępnych dla
patogenów, wolnych jonów cynku w komórce, co skutkuje zahamowaniem wzrostu
większości drobnoustrojów. Niektóre z nich wytworzyły mechanizmy do pozyskiwania
jonów cynku, dzięki którym są w stanie skutecznie konkurować o ten pierwiastek
z organizmem gospodarza. Jednak również zbyt wysokie stężenie jonów cynku może
być toksyczne dla patogenów. Ze względu na kluczowe znaczenie cynku w wielu
szlakach biochemicznych organizmy wytworzyły mechanizmy mające na celu
utrzymanie homeostazy tego metalu. W przypadku ssaków są to transportery z rodziny
ZIP odpowiadające za import jonów cynku do cytoplazmy, ZnT odpowiadające za
eksport jonów cynku z cytoplazmy oraz białka transportujące, do których należą m.in.
MT i kalprotektyna. Wspólne działanie transporterów jonów cynku i białek
przenoszących pozwala na lokalną i czasową kontrolę stężenia jonów cynku
w komórkach odpornościowych, co ma znaczenie dla modulacji procesów
immunologicznych [2, 3]. Jony cynku pełnią funkcję cząsteczek sygnałowych, które,
w celu wzmocnienia działania przeciwdrobnoustrojowego, uruchamiają szlaki
wymagane do aktywacji adaptacyjnego i wrodzonego układu odpornościowego. Pod
wpływem stresu mikrobiologicznego, stężenie jonów cynku podlega dynamicznej
regulacji, tak aby w zależności od rodzaju patogenu i komórek odpornościowych jak
najefektywniej zwalczyć infekcję. Badania prowadzone na zwierzętach pokazują
zależność pomiędzy poziomem jonów cynku w organizmie a kompetencją
immunologiczną [4, 5].
Wpływ jonów cynku na układ odpornościowy jest zagadnieniem, które jest w fazie
intensywnych badań. Zauważono korelację pomiędzy poziomem cynku w organizmie
a prawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego, jednak większość
mechanizmów działania ciągle pozostaje nieznana. Szczegółowe poznanie
mechanizmów wykorzystania jonów cynku przez układ odpornościowy przy
jednoczesnym poznaniu systemów reagowania patogenów na odpowiedź
immunologiczną może być kluczowym czynnikiem prowadzącym do stworzenia
nowych terapii.
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1. BIOCHEMICZNE ZNACZENIE JONÓW CYNKU U SSAKÓW
Cynk jest niezbędnym do życia pierwiastkiem śladowym biorącym udział
w szeregu procesów biologicznych, w tym ekspresji genów. Jego funkcje można
podzielić na trzy kategorie: katalityczne, strukturalne i regulacyjne [1]. Metal ten
jest stabilny na +II stopniu utlenienia. Cynk może być wiązany przez 10%
wszystkich ludzkich białek. Wykazano że ponad 300 enzymów zawiera jony cynku
wykorzystywane jako kofaktor w procesach katalitycznych lub jako czynnik
stabilizujący strukturę [5]. Cynk jest kluczowym składnikiem miejsca
katalitycznego takich enzymów jak np. anhydraza węglanowa, polimeraza RNA,
czy dehydrogenaza alkoholowa [1]. Pierwiastek ten jest również obecny
w czynnikach transkrypcyjnych, z których wiele zawiera w swojej budowie palce
cynkowe lub inne podobne motywy, odpowiedzialne za rozpoznawanie DNA,
aktywację transkrypcji, pakowanie RNA, fałdowanie białek czy apoptozę [5, 6].
Niedobór cynku powoduje zaburzenia metabolizmu i odporności, zaburzenia
poznawcze, zaburzenia wzrostu oraz bezpłodność. Jego namiar jest również
toksyczny. Dlatego ważne jest utrzymanie homeostazy jonów cynku w organizmie
- możliwe dzięki działaniu określonych transporterów [7].
1.1. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE JONÓW CYNKU W KOMÓRCE

Białka transportujące jony cynku dzielimy na dwie główne rodziny: ZIP/
SLC39s oraz ZnT/SLC30s, które transportują jony cynku w przeciwnych
kierunkach przez błony komórkowe i wewnątrzkomórkowe [8].
Transportery ZIP odpowiadają za transport jonów cynku do cytoplazmy
z przestrzeni pozakomórkowej lub z organelli komórkowych. Rodzina ZIP składa
się z 14 transporterów (ZIP1 - ZIP14) [7], o różnych miejscach ekspresji oraz
rozmieszczenia w komórkach [9].
Kolejne białka odpowiedzialne za transport cynku to rodzina transporterów
ZnT, które należą do większej rodziny białek CDF [10]. Transportery te
odpowiadają za zmniejszenie stężenia jonów cynku w cytoplazmie poprzez
usuwanie ich na zewnątrz komórki lub transportowanie ich do
wewnątrzkomórkowych organelli lub pęcherzyków. Rodzina białka ZnT składa się
z 10 członków (ZnT1-ZnT10), o zróżnicowanych miejscach występowania
w komórkach [9].
Badania z użyciem znaczników fluorescencyjnych wrażliwych na cynk
wykazały, że w wielu różnych typach komórek ssaków można wykryć pęcherzyki
związane z błoną komórkową, które są miejscem przechowywania labilnego cynku,
tzw. cynkosomy [11].
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Badania dowodzą, że czynniki stresowe takie jak tlenek azotu zwiększają
stężenie labilnego cynku w cytoplazmie, który następnie gromadzi się
w cynkosomach [12]. Dodatkowo prowadząc badania na hepatocytach szczura
odkryto, że w warunkach niedoboru cynku w komórce, jego poziom może zostać
uzupełniony poprzez uwolnienie z pęcherzyków [13]. Zatem cynkosomy biorą
udział w regulacji wewnątrzkomórkowego stężenia jonów cynku, chroniąc tym
samym komórkę przed zaburzeniem homeostazy. Główną zaletą cynkosomów jest
ich zdolność do szybkiej i odwracalnej sekwestracji nadmiaru jonów cynku, proces
ten jest znacznie szybszy niż synteza MT de novo [13].
Mechanizm cytoplazmatycznej regulacji jonów cynku nie został do końca
poznany. Uważa się, że szybkie uwalnianie cynku z pęcherzyków jest
spowodowane różnicą stężeń pomiędzy cynkiem w cynkosomach
i cytoplazmie. Swobodny wypływ jonów metalu z pęcherzyków sugeruje, że
istnieje dodatkowy mechanizm umożliwiający magazynowanie cynku wewnątrz
cynkosomów. Badania przeprowadzone przy pomocy mikro-rentgenowskiej analizy
fluorescencyjnej oraz spektroskopii promieniowania rentgenowskiego wykazują, że
cynkosomy przechowują cynk w postaci kompleksów związanych z ligandami
nieaktywnymi redoks [14].
Oprócz ZIP i ZnT homeostaza cynku kontrolowana jest na poziomie
transkrypcji przez reagujący na cynk czynnik transkrypcyjny MTF1, który chroni
komórki przed toksycznością cynku poprzez zwiększenie ekspresji genów
metalotionein (MT). Są to małe, bogate w reszty cysteiny białka zdolne do wiązania
jonów metali, występujące głównie w połączeniu z cynkiem oraz miedzią, ale
mogące również wiązać jony innych metali, takich jak Cd(II), Co(II), Hg(II), Pb(II),
czy Ag(I) [15]. U ssaków MT można podzielić na cztery podrodziny. Uważa się, że
podrodziny MT I oraz MT II biorą udział w homeostazie jonów cynku, chronią
komórki przed toksycznością metali ciężkich oraz stresem oksydacyjnym. MT III
ulega głównie ekspresji w neuronach i komórkach glejowych, natomiast MT IV jest
obecna w procesie różnicowania nabłonka wielowarstwowego płaskiego [15, 16].
Duża zdolność do chelatowania jonów cynku sprawia, że MT są ważnym
elementem w procesie regulacji homeostazy cynku na poziomie
cytoplazmatycznym. Oddziaływanie jonów cynku z MT oparte jest na odwracalnej
dysocjacji jonów cynku oraz reakcjach redoks siarki tiolowej reszty cysteinylowej.
Dzięki użytecznej kombinacji wysokiej stabilności termodynamicznej i labilności
kinetycznej, MT działają jako cytozolowe bufory cynkowe w warunkach
fizjologicznych i kontrolują magazynowanie i uwalnianie wewnątrzkomórkowego
cynku [17].
Dodatkowo, MT działają jako przeciwutleniacze przeciwko reaktywnym
formom tlenu i azotu. Wykazano, że komórki zawierające kompleks Zn-MT są
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bardziej odporne na stres oksydacyjny w porównaniu do komórek nie
zawierających tego kompleksu [15, 18].
1.2. TRANSPORT JONÓW CYNKU WE KRWI

Badania mające na celu określenie interakcji pomiędzy białkami i jonami
cynku w ludzkim osoczu i surowicy krwi, pozwalają twierdzić, że głównym
transporterem jonów cynku w osoczu krwi jest albumina. Białko to zawiera kilka
miejsc wiążących jony metali, a struktury otrzymane przy pomocy krystalografii
rentgenowskiej pokazują, że w warunkach fizjologicznych jony cynku związane są
w tzw. miejscu A (granica domen I i II). Obie domeny zapewniają po dwa ligandy
His67 i Asn99 z domeny I oraz His247 i Asp249 z domeny II [19]. Badania
prowadzone na tripeptydowych analogach N-końca albuminy pokazują, że jony
cynku mogą również wiązać się do motywu ATCUN, jednak z dużo mniejszym
powinowactwem niż jony miedzi oraz w dużo wyższym od fizjologicznego pH
[20]. Drugim białkiem po albuminie wiążącym jony cynku we krwi jest α2makroglobulina. Badania nie wykazały związku pomiędzy stężeniem jonów cynku
i stężeniem α2-makroglobuliny co sugeruje, że wiązanie tego białka z cynkiem
podlega samo w sobie kontroli metabolicznej, jednak biologiczne znaczenie tej
funkcji nie jest jasne [21].
1.3. ROLA JONÓW CYNKU W UKŁADZIE ODPORNOŚCIOWYM

Cynk bierze udział w procesie proliferacji komórek, dlatego ma ogromne
znaczenie dla prawidłowego rozwoju układu odpornościowego [22]. Metal ten
odpowiada za prawidłowy rozwój i funkcjonowanie komórek wrodzonego układu
odpornościowego, neutrofili i limfocytów [23]. Niedobór jonów cynku
w organizmie prowadzi do niedorozwoju tkanki limfatycznej oraz grasicy,
zmniejszenia pod względem liczebności komórek T oraz B, obniżenia produkcji
przeciwciał, zredukowania odpowiedzi komórkowej oraz fagocytozy [5].
Dodatkowo zbyt niski poziom cynku negatywnie wpływa na działanie cytokin,
czyli podstawowych przekaźników układu odpornościowego, oraz zwiększa
predyspozycje do wystąpienia nabytego niedoboru odporności [23].
Badania przeprowadzone na myszach dowodzą, że u osobników
z niedoborem cynku dochodzi do atrofii grasicy, obniżenia poziomu splenocytów
oraz upośledzenia wtórnej i pierwotnej odpowiedzi immunologicznej [23]. Aby
sprawdzić wpływ cynku na układ immunologiczny człowieka, przeprowadzono
eksperyment na grupie ochotników, polegający na wywołaniu niedoboru cynku
poprzez stosowanie diety ubogiej w cynk. Po upływie określonego czasu
rozpoczęto suplementację cynku przy jednoczesnym zachowaniu diety. Badania
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prowadzone na limfocytach, granulocytach i płytkach krwi pacjentów wykazały, że
największy spadek stężenia jonów cynku w tych komórkach przypadł na szósty
miesiąc stosowania diety. Dodatkowo zbadano rolę tymuliny. Enzym ten jest
produkowany przez grasicę i wymaga jonów cynku do prawidłowego
funkcjonowania. Tymulina odpowiada za stymulację cytotoksyczną limfocytów
T oraz produkcję interleukiny IL-2. Otrzymane wyniki wskazują, że niedobór
jonów cynku nie ma wpływu na produkcję tymuliny a jedynie uniemożliwia jej
aktywację. Zauważono również, że niedobór cynku zmniejszył ilość komórek
prekursorowych limfocytów T cytotoksycznych oraz spowodował zachwianie
równowagi pomiędzy komórkami pomocniczymi T [24].
2. WYKORZYSTANIE JONÓW CYNKU PRZEZ BAKTERIE
2.1. ZNACZENIE JONÓW CYNKU U BAKTERII

Jak już wcześniej wspomniano, cynk jest śladowym
pierwiastkiem
niezbędnym do życia zarówno dla eukariotów jak i prokariotów. Jego obecność
stwierdzono w wielu białkach i enzymach, w tym enzymach metabolizmu kwasu
nukleinowego oraz w niektórych białkach rybosomalnych. Jony cynku pełnią
funkcję kofaktora w β-laktamazach, enzymach odpowiedzialnych za oporność
bakterii na antybiotyki β-laktamowe takie jak penicyliny, cefalosporyny
i karbapenemy. Enzymy metalo-β-laktamwe są nieaktywne w przypadku braku
jonów cynku. Metal pełni funkcję strukturalną w palcach cynkowych oraz działa
jako kofaktor katalityczny [25, 26]. Nadmiar jonów cynku jest dla bakterii
toksyczny tak samo jak dla ludzi, dlatego bakterie również wytworzyły szereg
mechanizmów kontrolujących poziom cynku w komórce [27]. Komórki bakteryjne
utrzymują homeostazę poprzez regulację transkrypcji, białka metaloregulacyjne,
regulator wychwytu cynku (Zur) oraz eksport i import jonów cynku przez błonę
komórkową [28].
2.2 HOMEOSTAZA JONÓW CYNKU W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH

U większości bakterii występuje regulator wychwytu cynku (Zur), który
kontroluje ekspresję niewielkiej liczby genów wymaganych w adaptacji
w warunkach silnego niedoboru jonów tego metalu. W warunkach dostatecznego
poziomu jonów cynku czynnik ten tłumi ekspresję białka odpowiadającego za
wychwyt cynku (ZnuABC). Natomiast kiedy poziom cynku jest obniżony, Zur
aktywuje ekspresję transportera ZnuABC, powodując tym samym pobieranie jonów
tego metalu ze środowiska. Dodatkowo istnieje jeszcze regulator ZntR, który
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odpowiada za aktywację ATP-azy typu P. ATP-aza ta odpowiada za transport
jonów cynku z cytoplazmy do peryplazmy [28, 29].
Aby kontrolować homeostazę jonów cynku w komórce, bakterie wytworzyły
białka służące do transportu cynku przez błonę komórkową. W warunkach
niedoboru jonów cynku bakterie aktywują mechanizmy pozwalające na wychwyt
jonów tego metalu ze środowiska. Wiele bakterii wykształciło dwa rodzaje
systemów poboru jonów cynku: system wychwytywania jonów cynku o wysokim
powinowactwie oraz system wychwytu jonów cynku o niskim powinowactwie [30].
Do systemu wychwytywania jonów cynku o wysokim powinowactwie należą
transportery ABC, które składają się z trzech białek: ZnuA, ZnuB, ZnuC [31].
Natomiast na temat systemu wychwytu jonów cynku o niskim powinowactwie
wiadomo niewiele. Na podstawie przeprowadzonych badań uważa się, że ZupT nie
jest regulowane przez Zur [32]. Dodatkowo przypuszcza się, że ZupT nie
odpowiada konkretnie za transport jonów cynkowych, ale może przenosić również
jony innych metali, takie jak Fe(II), Co(II), Mn(II) czy Cd(II) [33]. Zbyt wysoki
poziom jonów cynku jest toksyczny dla bakterii, dlatego w warunkach nadmiaru
jonów tego metalu wewnątrz komórki patogeny aktywują mechanizm usuwania
jonów cynku z cytoplazmy [34]. W komórkach bakteryjnych zidentyfikowano trzy
rodziny białek eksportujących: CDF, pompy wypływowe (RND) oraz ATP-azy
typu P. Do rodziny CDF należą białka ZitB oraz YiiP które u bakterii E. coli pełnią
funkcję eksporterów jonów metali, takich jak Cd(II), Co(II), Zn(II) oraz Ni(II).
Białka te przenoszą jony metali z cytoplazmy do peryplazmy przy użyciu energii
powstałej podczas napływu protonów do światła komórki [35]. Rodzina ATP-az
typu P wykonuje aktywny transport jonów przez błonę, wykorzystując energię
pozyskaną przez hydrolizę ATP [36]. Przykładem transportera z rodziny ATP-az
typu P jest białko ZntA, które po raz pierwszy zostało wykryte u bakterii E. coli.
Uważa się, że białko ZntA jest bardziej aktywne przy toksycznych stężeniach
cynku, podczas gdy ZitB odgrywa ważną role w utrzymaniu homeostazy przy
niskim stężeniu jonów cynku [37].
Ostatnia rodzina należąca do białek
eksportujących to RND, jest ona szeroko rozpowszechniona, szczególnie u bakterii
Gramm-ujemnych. Białka wspomagają aktywny wypływ wielu antybiotyków
i chemioterapeutyków. RND razem z kanałami błony zewnętrznej oraz białkami
adaptera peryplazmatycznego tworzą potrójne kompleksy, a brak któregoś ze
składników sprawia, że cały kompleks staje się nieaktywny [38].
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3. WYKORZYSTANIE JONÓW CYNKU PRZEZ MAKROFAGI
3.1. ZNACZENIE JONÓW CYNKU W FUNKCJACH PEŁNIONYCH PRZEZ
MAKROFAGI

Jony cynku kontrolują chemotaksję monocytów, fagocytozę oraz produkcję
cytokin przez makrofagi [39]. Badania przeprowadzone na myszach pokazują, że
zaburzenia eferocytozy przez makrofagi spowodowane są głównie niedoborem
jonów cynku. Wyniki te zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi na
komórkach płuc pacjentów z przewlekłą obstrukcyjną chorobą płuc (POChP).
Mechanizm wpływu jonów cynku na eferocytozę nie został jeszcze poznany [40].
Inne badania przeprowadzone na komórkach osób z chorobą alkoholową pokazują,
że nadmierne spożywanie alkoholu wiąże się z obniżonym poziomem jonów cynku
w makrofagach, co skutkuje obniżeniem zdolności do fagocytozy tych komórek,
a następstwie upośledzeniem funkcji układu odpornościowego. Zauważono jednak,
że podanie jonów cynku takim makrofagom powoduje wzrost możliwości
fagocytozy [41]. Również badania przeprowadzone na makrofagach otrzewnowych
myszy pokazują, że jony cynku są niezbędne do ich
prawidłowego
funkcjonowania. Podczas badań wykazano, że profilaktyczna suplementacja jonów
cynku zwiększa przeżycie myszy zainfekowanych posocznicą drobnoustrojową.
Mechanizm przetrwania obejmuje zmniejszenie obciążenia bakteryjnego poprzez
zwiększoną fagocytozę E. coli i S. aureus przez makrofagi otrzewnowe [42].
Wyniki kolejnych badań pokazują, że makrofagi otrzewnowe pobrane od myszy
z umiarkowanym lub ciężkim niedoborem jonów cynku słabo rozpoznają
i zabijają pasożyty. Badania in vitro wykazują, że cynk działa bezpośrednio na
makrofagi w celu kontroli infekcji. Makrofagi M2 są szczególnie bogate
w zmiatacze mannozy i receptory lektynowe, które wiążą i internalizują pasożyty
takie jak T. cruzi [43, 44]. Nowe dowody sugerują, że regulacja wymiany jonów
cynku
w
makrofagach
może
odgrywać
aktywną
rolę
w odpowiedziach przeciwdrobnoustrojowych. Makrofagi aktywowane cytokinami
TNFα oraz IFNγ sprzyjają fagosomalnej akumulacji cynku u myszy
zainfekowanych niegruźliczymi prątkami Mycobacterium, fagosomalny cynk jest
również gromadzony w makrofagach podczas odpowiedzi na M. tuberculosis.
Uważa się, że tak zgromadzone jony metalu przyczyniają się do odpowiedzi
przeciwdrobnoustrojowej. Badania pokazują, że po czterech godzinach od
zakażenia M. tuberculosis następuje gromadzenie się jonów cynku w fagosomach
makrofagów [45].
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3.2. ZWALCZANIE BAKTERII PRZEZ GOSPODARZA – ZATRUCIE JONAMI CYNKU

Prowadzone badania pokazują, że podczas infekcji M. tuberculosis ludzkie
makrofagi „odurzają” komórki bakteryjne nadmierną ilością jonów cynku.
Zakażone przez M. tuberculosis makrofagi uwalniają toksyczny poziom jonów
cynku jednocześnie w komórkach gospodarza i wewnątrz komórek bakteryjnych.
Oznacza to, że mechanizm ten powoduje zaburzenie homeostazy zarówno
w komórkach gospodarza, jak i w komórkach patogenów. Zakażenie prątkami
powoduje „wybuch” wolnych jonów cynku w makrofagach, co z kolei wpływa na
zwiększenie ilości białek wiążących jony cynku, takich jak MT oraz transportery
ZnT. Szybka mobilizacja wolnego cynku, spowodowana jest uaktywnieniem
oksydazy NADPH, enzymu który odpowiada za wytwarzanie reaktywnych form
tlenu (ROS). Badania sugerują, że działanie oksydazy NADPH polega na utlenieniu
kompleksu Zn-MT, ułatwiając tym samym uwalnianie jonów cynku (Rysunek 1)
[14, 45, 46]. Do zatrucia prątków jonami cynku dochodzi wewnątrz fagosomów.
Wewnątrzkomórkowe zapasy jonów cynku są zdolne zaspokoić natychmiastowe
zapotrzebowanie na cynk potrzebny do zatrucia prątków, jednak aby przedłużyć ten
proces konieczny jest napływ jonów cynku z przestrzeni pozakomórkowej.
Monocyty stymulowane przez Mycobacterium stale indukują ekspresję białka Zip8,
które umożliwia transport jonów cynku do światła komórki, a następnie do
fagosomów [47]. Podobny mechanizm zaobserwowano dla niepatogennej E. coli
[45].

Rysunek 1.
Figure 1.

Kluczowe strategie zależne od cynku stosowane przez makrofagi w celu hamowania rozwoju
wewnątrzkomórkowych infekcji bakteryjnych. Opracowanie własne na podstawie [46]
Key zinc-dependent strategies employed by phagocytes to inhibit survival of intracellular
bacteria. Own figure based on [46]
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3.3. SEKWESTRACJA JONÓW CYNKU, WZMOCNIENIE OCHRONY
OKSYDACYJNEJ

Niewiele wiadomo na temat sekwestracji jonów cynku podczas patogenezy,
jednak badania przeprowadzone na mysich makrofagach zarażonych Salmonella
typhimurium pokazują, że suplementacja jonami cynku nie sprzyjała zatruciu, ani
usuwaniu pałeczek, a wręcz przeciwnie, zwiększała podatność makrofagów na
infekcję. Dodatkowo zauważono, że makrofagi zainfekowane Salmonellą mają
nieznacznie wyższe stężenie wolnych jonów cynku w porównaniu do komórek,
którym udało się zwalczyć patogen. Zwiększenie poziomu wolnego cynku
w makrofagach spowodowało zahamowanie aktywacji czynnika transkrypcyjnego
NF-κB, co skutkowało zmniejszonym wytwarzaniem ROS, które wykazują
działanie antybakteryjne. Sugeruje się, że zwiększenie stężenia wolnych jonów
cynku wewnątrz makrofagów, służy jako mechanizm obronny bakterii. Badania te
dodatkowo ukazały ważną rolę MT (MT1 i MT2) podczas infekcji. Zauważono, że
w makrofagach zainfekowanych pałeczką wzrosła produkcja MT, natomiast
zaburzenie produkcji tych białek spowodowało wzrost poziomu wolnego cynku
wewnątrz komórki. MT sekwestrują wolne jony cynku z cytoplazmy, tym samym
zmniejszając ich stężenie wewnątrzkomórkowe, co umożliwia aktywację czynnika
transkrypcyjnego NF-κB i wytwarzanie ROS [48]. Inne badania prowadzone na
makrofagach ludzkich i
mysich zainfekowanych
grzybem Histoplasma
capsulatum również wykazują zależność pomiędzy obniżonym poziomem jonów
cynku w komórkach gospodarza a zahamowaniem wzrostu patogenów. Infekcja
grzybicza powoduje wydzielenie czynnika zapalnego stymulującego tworzenie
kolonii granulocytów i makrofagów, który powoduje zwiększony import jonów
cynku z fagosomu do cytoplazmy. Następnie jony te wiązane są przez MT1 oraz
MT2 co sprawia, że stają się niedostępne dla grzybów. Obniżony poziom jonów
cynku wewnątrz fagosomów powoduje zaburzenia procesów metabolicznych
patogenów oraz uaktywnia kanały protonowe, umożliwiając tym samym napływ
protonów do wnętrza fagosomów. Obecność protonów jest niezbędna do aktywacji
oksydazy NADPH. Enzym ten odpowiada za wytwarzanie ROS, które uszkadzają
komórki grzybów [49, 50].
4. WPŁYW JONÓW CYNKU NA DZIAŁANIE NEUTROFILI
4.1. ZWIĘKSZENIE PRZECIWBAKTERYJNEJ ODPOWIEDZI ZAPALNEJ –
KALPROTEKTYNA

Kalprotektyna jest dimerycznym białkiem odpowiedzialnym głównie za
wiązanie jonów wapnia w cytoplazmie neutrofili i monocytów, ma również
wysokie powinowactwo do wiązania jonów cynku, żelaza i manganu [51].
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Zdolność do chelatacji jonów cynku stanowi ważny mechanizm obrony
przeciwdrobnoustrojowej, poprzez konkurencję z patogenami o jony metalu proces nazywany odpornością odżywczą.
Klasycznym miejscem konkurencji patogenów z gospodarzem o jony metali
jest jelito cienkie, w którym patogeny muszą pokonać odporność żywieniową
gospodarza
oraz
współzawodniczyć
o
dostępność
jonów
cynku
z komensalną florą bakteryjną. Badania prowadzone na komórkach mysich
pokazują, że odpowiedzią na ostre zakażenie spowodowane S. typhimurium jest
podniesienie poziomu kalprotektyny w jelicie. Białko to indukowane jest podczas
infekcji bakteryjnych i grzybiczych w odpowiedzi na cytokiny IL-17
i IL-22 [52]. Jednak chelatacja jonów cynku przez kalprotektynę może zaszkodzić
mikroflorze jelit, przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu patogenów takich jak
S. typhimurium, które wykazują odporność na głód cynkowy. Uważa się, że
bakterie S. typhimurium zabijają bakterie komensalne jelit, tym samy zmniejszając
konkurencję o wolne jony cynku w organizmie gospodarza, które następnie są
pobierane poprzez transportery ZnuABC. Badania prowadzone na C. albicans
pokazują, że również grzyby posiadają odpowiednie mechanizmy umożliwiające
przeżycie w warunkach niedoboru jonów cynku [52, 53].
Kalprotektyna poprzez sekwestrację jonów cynku hamuje działanie
metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej, enzymu odpowiedzialnego m. in. za
gojenie się ran, stany zapalne i niszczenie tkanek [54]. Badania prowadzone na
ludzkim osoczu pokazały, że pomimo właściwości w zwalczaniu infekcji,
zaburzony metabolizm kalprotektyny miał poważne konsekwencje dla homeostazy
jonów cynku. Pomimo, iż wszystkie badane próbki charakteryzowały się
zwiększonym stężeniem jonów cynku w osoczu, pacjenci cierpieli na nawracające
infekcje, co było spowodowane prawie całkowitym związaniem jonów cynku przez
kalprotektynę i pozostawienie małej ilości wolnego cynku. Zbyt długi czas
ograniczenia wolnego cynku w komórkach prowadzi do zaburzenia odpowiedzi
immunologicznej [55].
Oprócz bezpośredniego działania przeciwdrobnoustrojowego, kalprotektyna
wzmacnia procesy immunologiczne podczas procesu zapalnego [56]. Badania
prowadzone na komórkach mysich pokazują, że niedobór kalprotektyny skutkuje
osłabioną migracją granulocytów. Kalprotektyna wiąże się z tubuliną powodując
szybkie przegrupowanie cytoszkieletu. Taki mechanizm migracji jest
prawdopodobnie odpowiedzią na duże zapotrzebowanie neutrofili na miejscu
infekcji [57]. Inne badania prowadzone na komórkach mysich wykazały, że
niedobór kalprotektyny obniża aktywację receptora TLR-4, który odpowiada za
rozpoznanie lipopolisacharydów. Samo przyłączenie kalprotektyny do receptora
TLR-4 nie powoduje stanu zapalnego, potrzebne jest dodatkowe przyłączenie
lipopolisacharydów [58]. Fizjologiczne uwalnianie kalprotektyny nie zaburza
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homeostazy immunologicznej, ale przygotowuje odpowiednie systemy do działania
przeciwdrobnoustrojowego. Poprzez sygnalizację, TLR-4 stymuluje produkcję IL6, IL-1b i TNFα, zwiększając tym samym reakcję zapalną korzystną podczas
zwalczania patogenów [56].
4.2. POZAKOMÓRKOWE PUŁAPKI NEUTROFILOWE

Neutrofile są wrodzonymi komórkami odpornościowymi, które walczą
z patogenami poprzez wiele mechanizmów. Pozakomórkowe pułapki neutrofilowe
(NET) to struktury złożone z chromatyny i białek ziarnistych, które wiążą i zabijają
patogeny
poprzez
lokalne
zwiększenie
stężenia
cząsteczek
przeciwdrobnoustrojowych. Struktury te są uwalniane przez aktywowane neutrofile
przy pomocy oksydazy NADPH, enzymu wytwarzającego ROS [59].
Głównym przeciwdrobnoustrojowym składnikiem NET jest kalprotektyna.
Badania prowadzone na myszach zainfekowanych C. albicans pokazały, że
wyczerpanie kalprotektyny w NETs sprawia, że struktury te przestają wykazywać
właściwości przeciwdrobnoustrojowe, co skutkuje obniżoną odpowiedzią
immunologiczną na infekcje. Kalprotektyna pełniąc funkcję chelatora jonów cynku,
tym samym ogranicza ich dostępność dla mikroorganizmów. Zwiększenie stężenia
jonów cynku skutkowało hamowaniem działania przeciwdrobnoustrojowego. Inne
badania prowadzone na myszach zainfekowanych A. fumigatus pokazują, że
również w tym przypadku dochodzi do chelatacji jonów cynku oraz manganu przez
kalprotektynę, co ogranicza wzrost strzępek. Badania te dowodzą, że NET, poprzez
kalprotektynę, tworzą nieprzyjazne dla patogenów środowisko ubogie w wolne jony
cynku i manganu [52, 60].
5. ROLA JONÓW CYNKU W ODPOWIEDZI NIESWOISTEJ
5.1 KOMÓRKI DENDRYTYCZNE – PREZENTACJA ANTYGENU

Komórki dendrytyczne to komórki prezentujące antygen, stanowią ważne
ogniwo łączące ze sobą układ odpornościowy wrodzony i adaptacyjny.
W organizmie krążą jako niezróżnicowane komórki, które różnicują się w dojrzałe
komórki dendrytyczne pod wpływem ekspozycji na substancje wytwarzane przez
patogeny lub cytokiny prozapalne. Komórki dendrytyczne pobierają antygeny,
które następnie są rozkładane na peptydy. Powstałe peptydy są przenoszone na
główny układ zgodności tkankowej klasy II (MHC-II) i na powierzchni komórki
powstaje kompleks peptyd-MHC-II, który następnie jest prezentowany
specyficznemu wobec antygenu limfocytowi pomocniczemu T CD4+ w celu
zainicjowania odpowiedzi immunologicznej [61]. Badania prowadzone in vivo oraz
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in vitro na mysich komórkach dendrytycznych pokazują, że podczas ekspozycji na
lipopolisacharydy (LPS) (składnik bakteryjnych ścian komórkowych), który jest
ligandem dla receptora TLR-4, komórki dendrytyczne dojrzewają w niskim
wewnątrzkomórkowym stężeniu wolnych jonów cynku i następuje zwiększenie
ekspresji MHC-II na powierzchni komórek. W trakcie procesu dojrzewania zmianie
ulega ekspresja transporterów cynku, liczba transporterów ZIP maleje,
a transporterów ZnT rośnie. Proces ten jest spowodowany koniecznością obniżenia
wewnątrzkomórkowego stężenia jonów cynku. Wykazano, że jony cynku ułatwiają
endocytozę MHC-II jednocześnie hamując handel MHC-II od lizosomów
i endosomów do błony plazmatycznej [62].
5.2 WPŁYW JONÓW CYNKU NA AKTYWNOŚĆ I PROLIFERACJĘ
LIMFOCYTÓW T

Limfocyty T są w dużej mierze podzielone na komórki CD4+ Th, które
odgrywają kluczową rolę w działaniu układu odpornościowego: pomagają
komórkom B wytwarzać przeciwciała, regulują funkcję makrofagów, biorą udział
w autoimmunizacji oraz wzmacniają i utrzymują odpowiedzi CD8+
cytotoksycznych limfocytów T. Limfocyty T indukują śmierć komórki poprzez
bezpośrednią interakcję z komórką zainfekowaną patogenem lub komórką
nowotworową. Oba typy komórek ustanawiają pamięć immunologiczną, dzięki
czemu mogą szybko i skutecznie reagować na wcześniej napotkany patogen. Na
powierzchni komórek T występuje receptor TLR, który zostaje aktywowany
w określonym środowisku cytokin [63]. Niedobór jonów cynku ma negatywny
wpływ na żywotność limfocytów T. Badania prowadzone in vitro wykazały, że
znaczna część limfocytów oraz tymocytów (limfocytów pre-T) hodowanych na
podłożu ubogim w jony cynku lub z chelatorami cynku ulega apoptozie,
w przeciwieństwie do komórek hodowanych na podłożu z optymalnym poziomem
cynku [64].
Badania prowadzone na modelu ludzkim pokazują, że niedobór jonów cynku
w
diecie
zwiększa
predyspozycje
do
infekcji
bakteryjnych
i grzybiczych. Przykładem jest genetyczna choroba, polegająca głównie na mutacji
transportera ZIP4. Mutacja ta sprawia, że jony cynku są źle wchłaniane
z pożywienia, co prowadzi do małej ilości krążących limfocytów Th CD4+ czego
skutkiem są często powracające infekcje bakteryjne i grzybicze [65]. Jednak
komórki T stanowią zróżnicowane podzbiory do których należą m.in. Th1, Th2
i komórki regulatorowe T. Każdy podzbiór pełni swoją rolę w infekcji, dzięki
czemu zaburzenie homeostazy jonów cynku podczas immunologicznej odpowiedzi
swoistej może być kontrolowane na wielu poziomach, w tym na etapie proliferacji
i różnicowania linii. W większości przypadków zaburzenia te można zniwelować
poprzez odpowiednią suplementację cynku [39]. Zauważono również, że zbyt mała
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ilość dostarczanego do organizmu cyku prowadzi do atrofii grasicy. Prowadzone
badania sugerują, że jednym z powodów zaniku grasicy jest upośledzona aktywność
tymuliny nonapeptydowej. Tymulina wydzielana przez komórki nabłonkowe
grasicy wiąże się z wysokim powinowactwem do receptora obecnego na
powierzchni komórek T w celu promowania dojrzewania komórek T, nabywania
funkcji cytotoksycznych i produkowania IL-2. Zauważono, że nawet niewielki
niedobór jonów cynku powoduje zmniejszenie wytwarzania IL-2. Aktywność
tymuliny u osób z niedoborem jonów cynku jest mniejsza, jednak jej prawidłowe
działanie może zostać przywrócone dzięki suplementacji cynku. Uważa się, że jony
cynku odpowiadają za zmianę konformacji tymuliny nadając jej tym samym
aktywność biologiczną [24, 66]. Prowadząc badania na myszach zauważono, że
u osobników z adrenalektomią, u których stosowano dietę ubogą w cynk, pomimo
niewielkiej zmiany masy grasicy, działanie komórek Th jest zaburzone. Komórki
pomocnicze Th uaktywniają proces różnicowania komórek B w komórki
plazmatyczne wydzielające przeciwciała. Badania te pokazują, że poziom cynku
wpływa również na aktywację komórek T [67]. Analiza mikromacierzy pokazuje,
że w warunkach nawet niewielkiego niedoboru jonów cynku u myszy powoduje
zmianę ekspresji ponad tysiąca genów związanych z proliferacją, przetrwaniem
i odpowiedzią limfocytów T [68]. Przeprowadzone badania pokazują, że niedobór
jonów cynku powoduje obniżenie produkcji cytokin takich jak: IL-1, IL-2, IL-4
i IFNγ. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów pokazują, że niski poziom
cynku obniża produkcję cytokin Th1, natomiast produkcja cytokin Th2 jest
w mniejszym stopniu zależna od poziomu jonów cynku. Powoduje to zmianę
równowagi Th1/Th2 z przesunięciem w kierunku Th2. Zgodnie z obserwacjami,
podczas niedoboru cynku głównie zawodzi odporność komórkowa oraz
nadwrażliwość typu opóźnionego w komórkach Th1, natomiast funkcje zależne od
komórek Th2 nie są zbytnio zaburzone. Zaburzenia te mogą jednak zostać
zniwelowane poprzez suplementację cynku [65, 69].
5.3 WPŁYW NA WCZESNY ROZWÓJ LIMFOCYTÓW B

Komórki B odgrywają kluczową rolę w humoralnej reakcji odpornościowej,
która jest główną bronią w adaptacyjnym układzie odpornościowym. Początkowy
rozwój limfocytów B zachodzi w szpiku kostnym, po osiągnięciu dojrzałości
komórki B, klasyfikowane jako profesjonalne komórki prezentujące antygen wraz
z komórkami dendrytycznymi, wychwytują i prezentują antygen poprzez
specyficzny receptor BCR, następnie peptyd antygenowy zostaje załadowany na
MHC-II i następuje prezentacja antygenu komórkom CD4+ Th [70].
Niedobór jonów cynku wpływa niekorzystnie na wczesny rozwój limfocytów
B. Badania prowadzone na myszach pokazują, że stosowanie diety powodującej
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nieznaczne
niedobory
cynku
powoduje
spadek
populacji
pre-limfocytów B o połowę oraz spadek niedojrzałych limfocytów B o 25%.
Niedobór cynku w głównej mierze wpływa na prekursory komórek B,
a dojrzałe limfocyty B są stosunkowo odporne na deficyt tego pierwiastka.
Przeprowadzono badania, które wykazały, że ilość pęcherzykowatych komórek
B oraz poziom ich wewnątrzkomórkowego cynku nie uległ zmianie pomimo
stosowania przez dwa tygodnie diety ubogiej w cynk. U badanych osobników
doszło jednak do wyraźnego opóźnienia wzrostu oraz obniżenia poziomu cynku we
krwi [71, 72].
UWAGI KOŃCOWE
Jony cynku są niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego. Wrodzony układ immunologiczny wykorzystuje fakt, że jony cynku
są konieczne do życia również patogenom. Komórki nieswoistego układu
odpornościowego
gospodarza
wykorzystują
mechanizmy,
odpowiedzialne
w normalnych warunkach za utrzymanie homeostazy jonów cynku, do lokalnych
i czasowych zmian stężenia cynku w poszczególnych komórkach. Głównym
mechanizmem działania wrodzonego układu odpornościowego jest fagocytoza
drobnoustrojów, a następnie sekwestracja jonów cynku z cytoplazmy komórki
odpornościowej. Dzięki takim działaniom jony cynku stają się niedostępne dla
patogenów, co prowadzi do ich śmierci. Makrofagi dodatkowo mają umiejętność
podnoszenia wewnątrzkomórkowego poziomu cynku, co sprawia, że powstałe
środowisko staje się toksyczne dla mikroorganizmów. Wybór ścieżki obronnej
w głównej mierze zależy od rodzaju patogenu. Cynk jest niezbędnym pierwiastkiem
również dla prawidłowego działania adaptacyjnego układu odpornościowego, jednak
w tym przypadku jego znaczenie jest nieco inne. Jony cynku są tutaj odpowiedzialne za
proliferację, dojrzewanie i aktywację. Jednak aby cały układ odpornościowy działał
sprawnie, niezbędne jest dostarczanie odpowiednich ilości jonów cynku wraz
z pożywieniem. Badania prowadzone głównie na myszach wykazują, że długotrwałe
stosowanie diety ubogiej w cynk prowadzi do osłabienia układu odpornościowego,
czego skutkiem są częste i nawracające infekcje.

PODZIĘKOWANIE
Publikacja finansowana ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum
Nauki w ramach grantu numer UMO-2017/26/A/ST5/00363.

HOMEOSTAZA JONÓW Zn(II) W CHOROBACH INFEKCYJNYCH

289

PIŚMIENNICTWO CYTOWANE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

M.J. Tuerk, N. Fazel, Curr. Opin. Gastroenterol., 2009, 25, 136.
D.J. Eide, Biochimica et Biophysica Acta, 2006, 1763, 711.
K.S. Vignesh, J.A. Landero Figueroa, A. Porollo, J.A. Caruso, G.S. Deepe Jr, PLoS Pathog.,
2013, 9, e1003815.
P.J. Fraker, L.E. King, Annu. Rev. Nutr., 2004, 24, 277.
H. Haase, L. Rink, Immun. Ageing, 2009, 6, 9.
P. Babula, V. Kohoutkova, R. Opatrilova, I. Dankova, M. Masarik, R. Kizek, Chimica Oggi,
2010, 28, 18.
J. Jeong, D.J. Eide, Mol. Aspects Med., 2013, 34, 612.
S. Hojyo, T. Fukada, Arch. Biochem. Biophys., 2016, 611, 43.
E. Bafaro, Y. Liu, Y. Xu, R.E. Dempski, Sig. Transduct. Target. Ther. 2017, 2, 17029.
L. Huang, S. Tepaamorndech, Mol. Aspects Med., 2013, 34, 548.
H. Haase, D. Beyersmann, Biochem. Biophys. Res. Commun., 2002, 296, 923.
C.M. St Croix, K.J. Wasserloos, K.E. Dineley, I.J. Reynolds, E.S. Levitan, B.R. Pitt, Am.
J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol., 2002, 282, 185.
J.W. Kleineke, I.A. Brand, J. Pharmacol. Toxicol. Methods, 1997, 38, 181.
G. Wellenreuther, M. Cianci, R. Tucoulou, W. Meyer-Klaucke, H. Haase, Biochem. Biophys.
Res. Commun., 2009, 380, 198.
M. Capdevila, R. Bofilla, Ò. Palacios, S. Atrian, Coord. Chem. Rev., 2012, 256, 46.
E. Carpene, G. Andreani, G. Isani, J. Trace Elem. Med. Biol , 2007, 21, 35.
W. Maret, A. Krężel, Mol. Med., 2007, 13, 371.
B. Ruttkay-Nedecky, et al., J. Mol. , 2013, 14, 6044.
A. Stewart, C.A. Blindauer, Biochem. Soc. Trans., 2009, 36, 1317.
H. Lakusta, B. Sarkar, J. Inorg. Biochem., 1979, 11, 303.
J.W. Foote, H.T. Delves, J. Clin. Pathol., 1984, 37, 1050.
P. Bonaventura, G. Benedetti, F. Albarede, P. Miossec, Autoimmun. Rev., 2015, 14, 277.
A.S. Prasad, Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care, 2009, 12, 646.
A.S. Prasad, S. Meftah, J. Abdallah, J. Kaplan, G.J. Brewer, J.F. Bach, M. Dardenne, J. Clin.
Invest., 1988, 82, 1202.
G. Malgieri, M. Palmieri, S. Esposito, V. Maione, L. Russo, I. Baglivo, I. de Paola, D. Milardi,
D. Diana, L. Zaccaro, P.V. Pedone, R. Fattorusso, C. Isernia, Metallotomics, 2014, 6, 96.
A. Tamilselvi, G. Mugesh, FEBS J., 2008, 13, 1039.
R. Choudhury, S. Srivastava, Current Science, 2001, 81, 768.
D.A. Capdevila, J. Wang, D.P. Giedroc, J Biol. Chem., 2016, 291, 20858.
C.E. Outten, D.A Tobin, J.E. Penner-Hahn, T.V. O’Halloran, Biochemistry, 2001, 40, 10417.
K. Hantke, Curr. Opin. Microbiol., 2005, 8, 196.
S.I. Patzer, K. Hantke, J. Biol. Chem., 2000, 275, 24321.
M. Cerasi, J.Z. Liu, S. Ammendola, A.J. Poe, P. Petrarca, M. Pesciaroli, P. Pasquali,
M. Raffatellu, A. Battisioni, Metallomics, 2014, 6, 845.
G. Grass, S. Franke, N. Taudte, D.H. Nies, L.M. Kucharski, M.E. Maguire, C. Rensing,
J. Bacteriol., 2005, 187, 1604.
C. Gulihen, M.K. Taha, F.J. Veyrier, Front. Cell. Infect. Microbiol. 2013, 3, 102.
G. Porcheron, A. Garénaux, J. Proulx, M. Sabri, C.M .Dozois, Front. Cell. Infect. Microbiol,
2013, 3, 90.
H.J. Apell, Bioelectrochemistry, 2004, 63, 149.
G. Grass, B. Fan, B.P. Rosen, S. Franke, D.H. Nies, C. Rensing, J. Bacteriol. 2001, 183, 4664.
H. Nikaido, Y. Takatsuka, Biochim. Biophys. Acta. 2009, 1794, 769.

290
[39]
[40]

[41]
[42]
[43]
[44]
[45]

[46]
[47]
[48]

[49]
[50]
[51]
[52]

[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]

A. BŁASZCZOK, E. GUMIENNA-KONTECKA

A.H. Shankar, A.S. Prasad, Am. J. Clin. Nutr., 1998, 68, 447S.
R. Hamon, C.C. Homan, H.B. Tran, V.R. Mukaro, S.E. Lester, E. Roscioli, M.D. Bosco, C.M.
Murgia, M. Leigh Ackland, H.P. Jersmann, C. Lang, P.D. Zalewski, S.J. Hodge, PLoS One,
2014, 9, e110056.
A.J. Mehta, S.M. Yeligar, L. Elon, L.A. Brown, D.M. Guidot, Am. J. Respir. Crit. Care Med.,
2013, 188, 716.
J.E. Nowak, K. Harmon, C.C. Caldwell, H.R. Wong, Pediatr. Crit. Care Med., 2012, 13, e323.
S. Gordon, Nat. Rev. Immunol., 2003, 3, 23.
T.C.A. Jorge, H.S. Barbosa, A.L. Moreira, W. de Souza, M.N. Meirelles, Zeitschrift für
Parasitenkd. Parasitol., 1986, 72, 577.
H. Botella, P. Peyron, F. Levillain, R. Poincloux, Y. Poquet, I. Brandli, C. Wang, L. Tailleux,
S. Tilleul, G.M. Charriere, S.J. Waddell, M. Foti, G. Lugo-Villarino, Q, Gao, I. MaridonneauParini, P.D. Butcher, P. Ricciardi Castagnoli, B. Gicquel, C. de Chastellier, O. Neyrolles, Cell
Host and Microbe, 2011, 10, 248.
J.R. Sheldon, E.P. Skaar, Curr. Opin. Immunol, 2019, 60, 1.
N.A. Begum, M. Kobayashi, Y. Moriwaki, M. Matsumoto, K. Toyoshima, T. Seya, Genomics,
2002, 80, 630.
A. Wu, P. Tymoszuk, D. Haschka, S. Heeke, S. Dichtl, V. Petzer, M. Seifert, R. Hilbe,
S. Sopper, H. Talasz, D. Bumann, C. Lass-Florl, I. Theurl, K. Zhang, G. Weiss, Infect. Immun.,
2017, 85, e00418.
M.S. Winters, Q. Chan, J.A. Caruso, G.S. Deepe Jr, J. Infect. Dis., 2010, 202, 1136.
A. Crawford, D. Wilson, FEMS Yeast Res. 2015, 15, fov071.
M. Brunjes Brophy, E.M. Nolan, ACS Chem. Biol., 2015, 10, 641.
J.Z. Liu, S. Jellbauer, A. Poe, V. Ton, M. Pesciaroli, T.E. Kehl-Fie, N.A. Restrepo, M.P.
Hosking, R.A. Edwards, A. Battistoni, P. Pasquali, T.E. Lane, W.J. Chazin, T. Vogl, J. Roth,
E.P. Skaar, M. Raffatellu, Cell Host Microbe, 2012, 11, 227.
C.F. Urban, D. Ermert, M. Schmid, U. Abu-Abed, C. Goosmann, W. Nacken, V. Brinkmann,
P.R. Jungblut, A. Zychlinsky , PLoS Phatogens, 2009, 5, e1000639 .
I. Striz, I. Trebichavsky, Physiol. Res., 2004, 53, 245.
55 B. Sampson, M.F. Fegerhol, C. Suderkotter, B.E. Golden. P. Richmond, N. Klein, I.Z. Kovar,
J.H.Beattie, B. Wolska-Kusinierz, Y. Saito, J. Roth, Lancet, 2002, 360, 1742.
J. M. Ehrchen, C. Suderkotter, D. Foell, T. Vogl, J. Roth, J. Leukoc. Biol., 2009, 86, 557.
T. Vogl, S. Ludwig, M. Goebeler, A. Strey, I.S. Thorey, R. Reichelt, D. Foell, V. Gerke, M.P.
Mantiz, W. Nacken, S. Werner, C. Sorg, J. Roth , Blood, 2004, 104, 4260.
T. Vogl, K. Tenbrock, S. Ludwig, N. Leukert, C. Ehrhardt, M. van AD Zoelen, W. Necken,
D. Foell, T. von der Poll, C. Sorg, J. Roth, Nat. Med., 2007, 13, 1042.
T.A. Fusch, U. Abed, C. Goosman, R. Hurwitz, I. Schulze, V. Wahn, Y. Weinrauch,
V. Brinkmann, A. Zychlinsky, J. Biol., 2007, 176, 231.
H.L. Clark, A .Jhingran,Y. Sun, C. Vareechon, S.J. Carrion, E.P. Skaar, W.J. Chazin, J.A.
Calera, T.M. Hohl, E. Pearlman, J. Immunol., 2016, 196, 336.
I. Mellman, R.M. Steinman, Cell, 2001, 106, 255.
H. Kitamura, H. Morikawa, M. Iguchi, S. Hojyo, T. Fukada, S. Yamashita, T. Kaisho, S. Akira,
M. Murakami, T. Hirano, Nat. Immunol., 2006, 7, 971.
J. Zhu, H. Yamane, W.E. Paul, Annu. Rev. Immunol., 2010, 28, 445.
S. Treves, P.L. Trentini, M. Ascanelli, G. Bucci, F. Di Virgilio, Exp. Cell Res., 1994, 211, 339.
A.S. Prasad, J. Infect. Dis., 2000, 182, S62.
M. Dardenne, Eur. J. Clin. Nutr., 2002, 56, S20.
P. DePasquale-Jardieu, P.J. Fraker, J. Immunol., 1980, 124, 2650.
J.B. Moore, R.K. Blanchard, W.T. McCormack, R.J. Cousins, J. Nutr., 2001, 131, 3189.

HOMEOSTAZA JONÓW Zn(II) W CHOROBACH INFEKCYJNYCH

[69]
[70]
[71]
[72]

291

K. Gruber, M. Maywald, E. Rosenkranz, H. Haase, B. Plümäkers, L. Rink, J. Biol. Regul.
Homeost. Agents, 2013, 27, 661.
T. Kurosaki, H. Shinohara, Y. Baba, Annu. Rev. Immunol., 2010, 28, 21.
J.M. Cook-Mills, P.J. Fraker, Brit. J. Nutr., 1993, 69, 835.
S. Hojyo, T. Miyai, H. Fujishiro, M. Kawamura, T. Yasuda, A. Hijikata, K. Bum-Ho, T. Irie,
J. Tanaka, T. Atsumi, M. Murakami, M. Nakayama, O. Ohara, S. Himeno, H. Yoshida,
H. Koseki, T. Ikawa, K. Mishima, T. Fukada, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2014, 111, 11786.

Praca wpłynęła do Redakcji 30 listopada 2020 r.

2021, 75, 3-4

FUNKCJONALIZOWANE KLATKOWE
SILSESKWIOKSANY: WYBRANE STRATEGIE
SYNTEZY I WŁAŚCIWOŚCI KOORDYNACYJNE
NA PRZYKŁADZIE METALI 13 GRUPY
FUNCTIONALIZED CAGE-LIKE
SILSESQUIOXANES: SELECTED SYNTHETIC
STRATEGIES AND COORDINATION PROPERTIES
BASED ON GROUP 13 METALS

Aleksandra Szybisty, Patrycja Wytrych,
Jolanta Ejfler, Łukasz John*
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zespół Chemii Biomateriałów
ul. F. Joliot-Curie 14,
50-383 Wrocław
*e-mail: lukasz.john@chem.uni.wroc.pl
Niniejszy artykuł dedykujemy zmarłej Pani Profesor UWr Zofii Janas,
w podziękowaniu za miłą i pełną zaangażowania współpracę w byłym Zespole Aktywacji
Małych Cząsteczek i Kinetyki w Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract
Wykaz stosowanych skrótów
Wprowadzenie
1. Wielościenne oligomeryczne silseskwioksany (POSS)
1.1. Otrzymywanie
1.2. Właściwości
1.3. Zastosowanie
1.4. Wybrane metody funkcjonalizacji
2. Otrzymywanie niecałkowicie skondensowanych klatek POSS
3. Synteza związków koordynacyjnych z ligandami typu POSS
4. Związki koordynacyjne metali 13 grupy z ligandami POSS
4.1. Związki indu
4.2. Związki galu
4.3. Związki glinu
Uwagi końcowe
Piśmiennictwo cytowane

294

A. SZYBISTY, P. WYTRYCH, J. EJFLER, Ł. JOHN
Lic. Aleksandra Szybisty w 2020 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku Chemia
i Toksykologia Sądowa, prowadzone wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pracę licencjacką dotyczącą zastosowania
funkcjonalizowanych klatkowych silseskwioksanów jako ligandów w chemii koordynacyjnej
przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Johna w Zespole Chemii Biomateriałów. W tym samym
roku rozpoczęła studia magisterskie na specjalności Analityka Instrumentalna w Wydziale Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego.

https://orcid.org/0000-0003-4236-5000

Mgr Patrycja Wytrych jest doktorantką w Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie
uzyskała stopień magistra w 2018 roku pod opieką dr. hab. Łukasza Johna, kończąc studia na kierunku
Chemia, specjalność: chemia organiczna. Jej praca dyplomowa dotyczyła badania reaktywności oraz
reakcji funkcjonalizacji wielościennych oligomerycznych silseskwioksanów. Tematykę tę kontynuuje
w ramach realizacji rozprawy doktorskiej w Zespole Chemii Biomateriałów w kontekście modyfikacji
silseskwioksanów i innych związków krzemu w kierunku otrzymywania nowych ligandów w chemii
koordynacyjnej metali d- i f-elektronowych.

https://orcid.org/0000-0001-5657-049X

Prof. dr hab. Jolanta Ejfler obecnie prodziekan ds. innowacji i rozwoju Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Technologii Chemicznej, kierownik studiów
podyplomowych „Analityka i diagnostyka chemiczna”. Obszar aktualnych zainteresowań naukowych
obejmuje syntezę biomateriałów i biodegradowalnych polimerów o kodowanych sekwencjach. Ta
sfera badań jest ściśle związana projektowaniem kompleksów metali i związków metaloorganicznych
stosowanych jako katalizatory reakcji polimeryzacji. Jest współautorką kilkudziesięciu publikacji
w renomowanych czasopismach naukowych, m.in. Inorganic Chemistry, Macromolecules, Dalton
Transactions, które niejednokrotnie wyróżnione były promocją na okładkach czasopism.

https://orcid.org/0000-0002-7467-1312

Dr hab. Łukasz John jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (2004),
gdzie uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk chemicznych (2008) oraz stopień doktora
habilitowanego (2018). Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na chemii związków
krzemu w kontekście syntezy funkcjonalnych organiczno-nieorganicznych materiałów
hybrydowych oraz nowej klasy ligandów dla chemii koordynacyjnej. Jego prace naukowe
wielokrotnie nagradzane były promocją artykułu na okładkach czasopism, m.in. Dalton
Transactions, Chemistry – A European Journal czy New Journal of Chemistry. W latach 2009–
2010, dzięki stypendium Rządu Francuskiego, odbył staż podoktorski w Uniwersytecie Blaise
Pascal w Clermont-Ferrand (Francja) w grupach badawczych prof. Jean-Marie Nédéleca i prof.
Edouarda Jallota. Obecnie kieruje Zespołem Chemii Biomateriałów (od 2019) oraz Pracownią Technologii Chemicznej (od
2012) w macierzystej jednostce. Laureat licznych nagród naukowych i wyróżnień, m.in. dwukrotnie Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej, SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award, Narodowego Centrum Nauki (granty SONATA, OPUS).
W latach 2011-2012 był członkiem Rady Młodych Naukowców w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jako
promotor pomocniczy wypromował dwóch doktorów (2017, 2016), a obecnie sprawuje opiekę nad czterema Kandydatkami
do stopnia naukowego.
https://orcid.org/0000-0003-1160-2480

FUNKCJONALIZOWANE KLATKOWE SILSESKWIOKSANY

295

ABSTRACT
Completely condensed POSS compounds have a cage structure built of Si–O
bonds, which makes their electronic properties similar to those of silica
and silicates. Moreover, due to their relatively inelastic structure, they impose
a coordination geometry on the metal atom, imitating the geometry imposed by
silica. Due to the above-mentioned properties, homogeneous models based on
silsesquioxanes may not only allow for a better understanding of the nature
of heterogeneous catalysts at the molecular level, but also may act as valuable
catalysts themselves. Many coordination compounds of main group metals,
transition metals and lanthanides have already been obtained. From among
the group 13 metals of which this work is concerned, coordination entities of boron,
aluminum, gallium, thallium, and indium have been prepared and analyzed so far.
They turned out to be suitable models for heterogeneous catalysts, in some cases
showing catalytic properties themselves.

Keywords: silsesquioxanes, POSS, polyhedral oligomeric silsesquioxanes, group
13, coordination compounds
Słowa kluczowe: silseskwioksany, POSS, poliedryczne oligomeryczne
silseskwioksany, 13 grupa, związki koordynacyjne
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
t

Bu

– grupa tert-butylowa (C4H9)

D

– deuter

Et

– grupa etylowa (C2H5)

M

– atom metalu

Me

– grupa metylowa (CH3)

NMR

– magnetyczny rezonans jądrowy (z ang. Nuclear Magnetic
Resonance)

o

– stopień Celcjusza

OLED

– organiczna dioda elektroluminescencyjna (z ang. Organic

C

Light-Emitting Diode)
pH

– indykator kwasowości

Ph

– grupa fenylowa (C6H5)

POSS

– poliedryczny (wielościenny) oligomeryczny
silseskwioksan (z ang. Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane)

R

– atom wodoru lub dowolna grupa organiczna

rac

– racemat

ROP

– polimeryzacja z otwarciem pierścienia (z ang. RingOpening Polymerization)

Rys.

– rysunek

Tn

– dla n = 6, 8, 10, 12 to klatki silseskwioksanowe
zawierające odpowiednio 6, 8, 10 i 12 atomów krzemu

TfOH

– kwas trifluorometanosulfonowy, triflowy (CF3SO3H)

THF

– tetrahydrofuran (C4H8O)

X

– grupa halogenowa
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WPROWADZENIE
Poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS) ze względu na swoją
klatkową budowę podyktowaną ich stopniem oligomeryzacji, strukturalnie
przypominają formy krystaliczne ditlenku krzemu, takie jak β-krystobalit czy
β-trydymit [1]. Ponadto, niecałkowicie skondensowane silseskwioksany stanowią
adekwatne modele dla ugrupowań występujących na powierzchni krzemionki.
Najszerzej opisane w tej grupie związków trisilanole łatwo ulegają funkcjonalizacji,
a także mogą stanowić prekursory ligandów dla związków koordynacyjnych
różnorodnych metali. Istotnym problemem jest jednak brak dostatecznie szybkiej
i wydajnej drogi syntezy, nad której opracowaniem i optymalizacją wciąż pracuje wiele
zespołów naukowych [2-11]. Związki koordynacyjne metali immobilizowane
związkami krzemu pełnią istotną rolę zarówno w przemyśle petrochemicznym, jak
i w heterogenicznej katalizie reakcji takich jak polimeryzacja [12, 13], metateza [12],
czy epoksydacja olefin [14, 15]. Ze względu na ich szerokie zastosowania istotne jest
dokładne poznanie procesów zachodzących na powierzchni nośników, co jest trudne do
wykonania za pomocą aktualnie stosowanych metod analitycznych. W odróżnieniu od
katalizatorów heterogenicznych, ich homogeniczne modele są znacznie łatwiejsze do
badania na poziomie molekularnym, co pozwala na większą kontrolę i modyfikację
procesów katalitycznych. Przykładem takich homogenicznych modeli mogą być
właśnie związki kompleksowe metali z ligandami typu POSS [16], nazywane również
metalosilseskwiokosanami.
Całkowicie skondensowane związki POSS posiadają strukturę klatki, zbudowanej
z wiązań Si–O, co powoduje, że ich właściwości elektronowe są zbliżone do krzemionki
i krzemianów. Ponadto, ze względu na swoją stosunkowo nieelastyczną strukturę,
wymuszają na atomie metalu geometrię koordynacyjną, imitującą geometrię narzucaną
przez krzemionkę [16]. Ze względu na wymienione właściwości, homogeniczne modele
bazujące na silseskwioksanach mogą nie tylko umożliwiać lepsze poznanie natury
katalizatorów heterogenicznych na poziomie molekularnym, ale również mogą same
pełnić rolę wartościowych katalizatorów [17, 18]. Otrzymano już wiele związków
koordynacyjnych metali grup głównych, metali przejściowych oraz lantanowców [16,
19, 20]. Spośród metali grupy trzynastej, o których jest ta praca, dotychczas otrzymano
i poddano analizie kompleksy boru [21], glinu [17, 22], galu [23], talu [24] oraz indu
[25]. Okazały się one odpowiednimi modelami dla katalizatorów heterogenicznych,
w niektórych przypadkach same wykazując właściwości katalityczne.

1. WIELOŚCIENNE OLIGOMERYCZNE SILSESKWIOKSANY (POSS)
Wielościennymi (poliedrycznymi) oligomerycznymi silseskwioksanami
określa się związki krzemu o ogólnym wzorze (RSiO3/2)n, gdzie R może oznaczać
wodór, grupę alkilową, arylową lub halogen. Ogólny wzór POSS bywa również
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zapisywany jako Tn, gdzie T = RSiO3/2, a n = ilość atomów krzemu oraz
podstawników R w klatce krzemowej. Zależnie od warunków syntezy, wyróżniamy
rozmaite struktury silseskwioksanów, przedstawionych na Rys. 1 [26].

Rysunek 1.
Figure 1.

Wybrane struktury silseskwioksanów
Selected silsesquioxane structures

Związki POSS charakteryzuje hybrydowa (organiczno-nieorganiczna) budowa,
na którą składa się nieorganiczny, utworzony przez atomy krzemu i tlenu (–Si–O–
Si–) szkielet z przyłączonymi różnorodnymi podstawnikami organicznymi. Ich
rozmiary nie przekraczają kilku nanometrów średnicy, przez co mogą być
postrzegane jako molekularna krzemionka, jednak, w przeciwieństwie do
krzemionki, dzięki podstawnikom organicznym, są związkami kompatybilnymi
z polimerami oraz układami biologicznymi [26].
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Pierwszym odkrytym oligomerycznym organosilseskwioksanem był
(CH3SiO3/2)8, wyizolowany przez Scotta w 1946 r. [27] w wyniku termolizy
produktów powstałych podczas hydrolizy MeSiCl3 i Me2SiCl2 [26].
1.1. OTRZYMYWANIE

Wśród metod otrzymywania związków POSS można wyróżnić dwie główne
grupy reakcji: tworzenie nowych wiązań Si–O–Si z monomerów typu RSiX3
(Równanie 1) oraz otrzymywanie silseskwioksanów z liniowych, cyklicznych lub
policyklicznych siloksanów [26].
⁄

⁄

(1)

Najczęściej stosowaną metodą syntezy silseskwioksanów jest polikondensacja
hydrolityczna alkilo- lub arylosilanów (RSiX3, gdzie X może być atomem chloru,
grupą –OR’, –NH2, –OCOR’ albo innym podstawnikiem ulegającym hydrolizie)
w warunkach zasadowych lub kwasowych. Na drodze hydrolizy RSiX3 powstają
grupy silanolowe (Si–OH), które następnie ulegają kondensacji [28]. Struktura
powstającego produktu (Rys. 1) zależna jest od szybkości zachodzącej reakcji, a ta
z kolei zależna jest od temperatury i stężenia monomeru. Ponadto, wpływ ma
również rodzaj zastosowanego monomeru, typ użytego rozpuszczalnika
i katalizatora, ilość wody, a także rozpuszczalność produktu reakcji [29].
Zbyt wysokie stężenie monomeru RSiX3 sprzyja tworzeniu polimerów, więc
optymalne warunki prowadzenia syntezy POSS wymagają użycia niskich stężeń
monomerów. Zależy to jednak również od długości łańcucha podstawnika
organicznego. Dla krótkich łańcuchów odpowiednie stężenie monomeru wynosi ok.
0,1-0,2 mol/dm3 w przypadku pochodnych trichlorowych, a dla pochodnych
trialkoksylowych wynosi ono 0,3-0,5 mol/dm3. Z kolei, większe podstawniki
wymagają wyższego stężenia, nawet przekraczającego 2,2 mol/dm3, co jest
spowodowane wolniejszym procesem hydrolizy i kondensacji podstawników [30].
Otrzymywanie oligosilseskwioksanów z organotrichlorosilanów może
odbywać się bez dodatku wody, jeśli jako rozpuszczalnik użyty zostanie alkohol,
np. metanol lub etanol. Jednak w większości przypadków stosunek molowy
RSiCl3/H2O powienien wynosić 1:1, ponieważ warunki takie umożliwiają przebieg
reakcji kondensacji heterofunkcyjnej, zamiast homokondensacji silanoli.
W przypadku organotrialkoksysilanów optymalny stosunek molowy monomeru do
wody wynosi 1:3 [30].
Pierwszy stopień syntezy zwykle przeprowadza się w warunkach
niskotemperaturowych. Związki POSS o niższych strukturach klatkowych
otrzymywane są w stosunkowo niskich temperaturach (dla n = 6 temperatura
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procesu powinna wynosić ok. 20⁰C, a dla n = 4 nawet poniżej 0⁰C). Natomiast,
podczas syntezy bardziej trwałych termodynamicznnie, wyższych struktur
podwyższona temperatura mieszaniny reakcyjnej ma korzystny wpływ na tworzenie
planowanych produktów reakcji. Klatkowe silseskwioksany o n = 8, 10, 12 można
otrzymać z najwyższą, w prównaniu do pierwszych metod syntezy, wydajnością
w temperaturze osiągającej 160⁰C [30].
Polarność rozpuszczalnika również ma wpływ na produkty syntezy.
Rozpuszczalniki niepolarne (np. benzen, cykloheksan) sprzyjają tworzeniu
oligomerycznych silseskwioksanów z HSiCl3, podczas gdy zastosowanie
rozpuszczalników polarnych (np. octan etylu, aceton) prowadzi do otrzymania
produktów o wyższej masie cząsteczkowej. Tworzenie wiązań wodorowych
pomiędzy grupami –OH monomerów, a cząsteczkami rozpuszczalnika utrudnia
kondensację wewnątrzcząsteczkową, sprzyjając powstawaniu
produktów
o strukturach otwartych. Dodatkowy wpływ na reakcję mogą mieć również
oddziaływania
pomiędzy
podstawnikiem
organicznym
monomeru
z rozpuszczalnikiem [30].
Hydrolityczna polikondensacja trójpodstawionych organosilanów przebiega
tylko z zastosowaniem kwasowego lub zasadowego katalizatora. Za
najskuteczniejszy katalizator uznawany jest HCl, nadający mieszaninie reakcyjnej
niskie pH, które sprzyja cyklizacji, w przeciwieństwie do wysokiego pH,
faworyzującego polimeryzację. W celu uzyskania wyższych oligosilseskwioksanów
zalecane jest zastosowanie w roli katalizatora kwasu siarkowego(VI), który
dodatkowo, poprzez reakcję sulfonowania rozpuszczalnika, zapewnia niezbędną do
reakcji wodę [30]. Katalizatory zasadowe natomiast znacznie poprawiają wydajność
otrzymywania silseskwioksanów fenylowych [29].
Opisana powyżej ścieżka syntezy nie jest jednak drogą szczególnie wydajną ze
względu
na
powstawanie
mieszaniny
wielu
różnych
związków
silseskwioksanowych (o różnej symetrii) i innych produktów będących ich
pochodnymi, z których trudno jest wyizolować pojedynczy produkt [31].
Inną popularną metodą otrzymywania oligosilseskwioksanów jest addycja
narożnika do niecałkowicie skondensowanej klatki silseskwioksanu, najczęściej
w postaci trisilanolu (R7Si7O9(OH)3) lub jego soli sodowej {Na3[(R7Si7O9(O)3]}
poprzez reakcję R7Si7O9(OH)3 z R’SiX3 [31] (Rys. 2). Zaletą tej reakcji jest
otrzymanie produktu z tylko jedną labilną grupą R’, co znacznie zwiększa trwałość
termodynamiczną otrzymanego związku oraz możliwość otrzymania pochodnych
dimerycznych, poprzez zastosowanie stosunku molowego 2:1 niekompletnie
skondensowanego silseskwioksanu do odpowiedniego chlorosilanu [31].
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Otrzymywanie związków POSS typu T8 poprzez addycję narożnika do niecałkowicie
skondensowanego silseskwioksanu
Preparation of POSS compounds of T8 type by corner addition to incompletely condensed
silsesquioxane
1.2. WŁAŚCIWOŚCI

Za właściwości cząsteczki POSS odpowiadają jej struktura oraz przyłączone
do szkieletu organiczne podstawniki. Przeważającą grupę silseskwioksanów
stanowią te posiadające formę bezbarwnych, krystalicznych proszków, rzadziej
mogą one przyjmować postać oleistych cieczy. Najwyższą temperaturę topnienia
wykazują klatki T8, przy czym wraz ze wzrostem długości łańcucha podstawnika
alkilowego przyłączonego do atomu krzemu temperatura topnienia związku spada,
podobnie gęstość, rośnie natomiast lotność oraz zdolność rozpuszczania
w rozpuszczalnikach organicznych. Silseskwioksany zazwyczaj łatwo rozpuszczają
się w organicznych rozpuszczalnikach, jednak często nie są rozpuszczalne
w wodzie. Szkielet krzemowo-tlenowy charakteryzuje się również bardzo wysokim
modułem Younga [29].
Związki POSS charakteryzują się wyższą niż ich liniowe, cykliczne oraz
policykliczne analogi odpornością na termolizę, a także na działanie
elektrofilowych i nukleofilowych czynników. Jest to związane ze skróceniem
wiązania Si–O w stosunku do wspomnianych analogów, jednak odporność ta
zależna jest od rodzaju struktury klatkowej - najniższą wykazują klatki T6 [29].
Na drodze ogrzewania POSS ze związkami alkalicznymi (np. NaOH)
krzemowo-tlenowa klatka silseskwioksanu ulega przegrupowaniu do
polisilseskwioksanów drabinkowych [29].
1.3. ZASTOSOWANIA

Różnorodność możliwych podstawników przyłączonych do klatek POSS oraz
wiele możliwości ich funkcjonalizacji składają się na szeroki zakres potencjalnych
zastosowań. Ich głównym zastosowaniem jest produkcja organicznonieorganicznych materiałów hybrydowych oraz nanokompozytów. Wykazują one
również właściwości istotne dla aplikacji medycznych oraz inżynierii tkankowej
(zastosowania w kardiochirurgii, stomatologii) [32], jako implanty kości, a także
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nośniki leków, czy powłoki przeciwbakteryjne. Ponadto, związki POSS znajdują
zastosowanie w modyfikowaniu powierzchni materiałów co indukuje nowe
właściwości (nadawanie hydrofobowości, właściwości samoczyszczących,
zmniejszanie
wrażliwości
na
ścieranie),
produkcji
kompozytów
wysokotemperaturowych stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym, do
produkcji tuszy i lakierów oraz w przemyśle optycznym i elektronicznym (diody
OLED, lasery, ogniwa paliwowe, elektrolity) [31].
Niecałkowicie skondensowane silseskwioksany, zawierające wolne grupy –OH
wykorzystywane
są
do
produkcji
poliedrycznych
oligomerycznych
metalosilseskwioksanów - są to silseskwioksany z przyłączonymi jonami metali
(np. Al, In, Ga, Ti, Cr, Mo, Mn). Struktura POSS pozwala również na tworzenie
dimerycznych metalosilseskwioksanów. Tak otrzymane związki znalazły
zastosowanie jako katalizatory w procesach metatezy i polimeryzacji olefin, czy
epoksydacji alkenów [26].
1.4. WYBRANE METODY FUNKCJONALIZACJI

Różnorodność zastosowań poliedrycznych silseskwioksanów jest, między
innymi, związana z łatwością w modyfikowaniu tych związków. Większość z nich
otrzymuje się poprzez funkcjonalizowanie prostych prekursorów, zawierających
reaktywne grupy funkcyjne. Czterema głównymi metodami funkcjonalizacji są:
hydrosililowanie, substytucja nukleofilowa oraz metateza/sprzęganie sililujące [33].
Najczęściej stosowaną metodą funkcjonalizacji POSS jest reakcja
hydrosililowania (Rys. 3). Modyfikacji ulega klatka T8H8, reakcja ta polega na
addycji grupy Si–H do wiązań wielokrotnych. Pierwszą opisaną reakcją
hydrosililownania T8H8 była reakcja z heks-1-enem lub metylenocykloheksenem,
katalizowana przez kwas chloroplatynowy (H2PtCl6). Aktualnie stosuje się wiele
różnych katalizatorów, jednak najczęściej są to kompleksy metali przejściowych,
a zwłaszcza platyny, palladu, kobaltu, niklu, żelaza, rodu i irydu. Reakcja ta osiąga
zdecydowanie wyższe wydajności od hydrolizy organotrichloro-, czy
trialkoksysilanów [34], jednakże jest ona egzotermiczna i może powodować
niekontrolowane skoki temperatury, czego konsekwencją jest przebieg
konkurencyjnych reakcji.

Rysunek 3.
Figure 3.

Reakcja hydrosililowania klatki typu T8 (T8H8)
Hydrosilylation of T8 (T8H8) type cage
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Najbardziej uniwersalna metoda funkcjonalizacji POSS bazuje na substytucji
nukleofilowej (Rys. 4). Umożliwia ona syntezę wielu różnych funkcjonalizowanych
silseskwioksanów z tego względu, iż nie wymaga stosowania jako katalizatora
kompleksów metali przejściowych, które są bardzo wrażliwe na obecność
niektórych grup funkcyjnych, które mogą powodować dezaktywację katalizatora.
Substratem do reakcji substytucji nukleofilowej musi być klatkowy silseskwioksan,
którego łańcuchami bocznymi są grupy halogenoalkilowe np. grupa
3-chloropropylowa. Wiązanie pomiędzy fluorowcem, a atomem węgla
w łańcuchach bocznych jest częściowo spolaryzowane, co umożliwia atak
nukleofila, którym mogą być sole zarówno organiczne, jak i nieorganiczne [33].
Zastosowanie zbyt silnego nukleofila może jednak spowodować degradację lub
przegrupowanie klatki POSS [35].

Rysunek 4.
Figure 4.

Substytucja nukleofilowa podstawionego silseskwioksanu
Nucleophilic substitution of substituted silsesquioxanes

Metateza zachodząca pomiędzy dwiema parami jonów polega na wymianie
jonów pomiędzy tymi parami, podobnie metateza olefin polega na rozerwaniu
dwóch wiązań podwójnych i jednoczesnym utworzeniu dwóch nowych podwójnych
wiązań węgiel-węgiel [36]. Podobną reakcją do metatezy olefin jest reakcja
sililującego sprzęgania. Te dwa procesy różnią się między sobą stosowanymi
katalizatorami i mechanizmem.

Rysunek 5.
Figure 5.

Metateza/sililujące sprzęganie silseskwioksanu
Metathesis/silylation coupling of silsesquioxane
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W reakcji sililującego sprzęgania jeden z substratów musi zawierać grupę
winylową, a jako katalizatory używane są sililowe lub wodorkowe kompleksy
metali takich jak ruten, rod, kobalt, czy iryd [37]. Schemat reakcji przedstawiono na
Rys. 5. Aktualnie w procesie metatezy stosowane są dwa rodzaje katalizatorów:
oparte na związkach molibdenu katalizatory Schrocka oraz katalizatory Grubbsa,
bazujące na związkach rutenu [36].
2. OTRZYMYWANIE NIECAŁKOWICIE SKONDENSOWANYCH
KLATEK POSS
Niecałkowicie skondensowanymi klatkami krzemowymi nazywane są związki
POSS, posiadające grupy Si–OX (gdzie X oznacza grupę alkilową, arylową, atom
wodoru lub sodu), pochodzące z rozerwania wiązań siloksanowych. Najszerzej
stosowanym spośród tych związków jest trisilanol (Rys. 1, otwarta klatka),
posiadający trzy grupy Si–OH, powstałe poprzez oderwanie pojedynczego naroża
klatki. Ta grupa związków krzemu stanowi uniwersalne prekursory dla
różnorodnych
funkcjonalizowanych
silseskwioksanów,
a
także
dla
metalosilseskwioksanów [2].
Najbardziej powszechna droga syntezy niecałkowicie skondensowanych klatek
trisilanolowych została zaproponowana przez Fehera w 1989 r. [2]. Polega ona na
reakcji hydrolitycznej kondensacji cykloheksylotrichlorosilanu (RSiCl3,
R = c-C6H11) w wodnym roztworze acetonu (Rys. 6).

Rysunek 6.
Figure 6.

Otrzymywanie niecałkowicie skondensowanych klatek krzemowych metodą kondensacji
hydrolitycznej
Obtaining incompletely condensed silicon cages by the hydrolytic condensation method

Reakcję przeprowadza się poprzez dodawanie H2O do roztworu CySiCl3
w acetonie i pozostawienie roztworu w temperaturze pokojowej. Planowany
produkt wytrąca się w trakcie 2-36 miesięcy w postaci białego, mikrokrystalicznego
ciała stałego, wraz z dwoma ubocznymi produktami. Próby skrócenia czasu syntezy
okazały się bezowocne, jednak 1 można uzyskać już po kilku tygodniach,
przeprowadzając reakcję na dużą skalę i rozdzielając otrzymane produkty po
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niedługim czasie wykorzystując różnice rozpuszczalności tych związków [2].
Związek 2 nierozpuszczalny w pirydynie można oddzielić poprzez ekstrakcję
surowego produktu za pomocą pirydyny. Następnie w celu odizolowania 1 od
3 można przeprowadzić frakcjonowaną krystalizację z eteru dietylowego. Około
pięciokrotnie słabiej rozpuszczalny w eterze 1 wytrąca się po zatężeniu gorącego
roztworu eteru. Związek 3 można wyizolować poprzez rekrystalizację z CHCl3,
ponieważ jego rozpuszczalność w tym związku jest pięciokrotnie niższa niż
1 i 2 [2].
Feher zaproponował także syntezę, przeprowadzoną w warunkach
analogicznych do przedstawionych powyżej, trzech innych otwartych
poliedrycznych silseskwioksanów poprzez reakcje hydrolitycznej kondensacji
c-C5H9SiCl3 oraz c-C7H13SiCl3. W wyniku kondensacji 23 g c-C5H9SiCl3
otrzymano 1,1 g surowego trisilanolu, analogicznego do przedstawionego na Rys.
1. Wydłużenie czasu reakcji do siedmiu dni powoduje otrzymanie analogu
różniącego się jedynie łańcuchami bocznymi. Po kolejnych siedmiu dniach
uzyskano dodatkowe 1,3 g osadu, którego większość stanowił oczekiwany związek
(c-C5H9)7Si7O9(OH)3. Wydajność reakcji wynosi 15% w przeliczeniu na
zastosowany substrat. Poprzez taką samą reakcję, przeprowadzoną dla
c-C7H13SiCl3, można otrzymać mieszaninę dwóch związków klatkowych:
analogicznego do poprzednich trisilanolu (c-C7H13)7Si7O9(OH)3 oraz tetrasilanolu
o wzorze sumarycznym (c-C7H13)7Si6O7(OH)4. Stanowiący 40% surowego osadu
tetrasilanol można wyekstrahować za pomocą CH2Cl2 i rekrystalizować
z mieszaniny CH2Cl2 i acetonu, w celu uzyskania czystego produktu. Obie reakcje
można przyspieszyć, w przeciwieństwie do otrzymywania 1, poprzez ogrzewanie
mieszaniny reakcyjnej. W ten sposób (c-C5H9)7Si7O9(OH)3 otrzymuje się
z wydajnością 29% w ciągu 3 dni, natomiast (c-C7H13)7Si7O9(OH)3 z wydajnością
26% surowego produktu, z którego oczekiwany związek stanowił 95% [9].
Najnowszą
propozycją
syntezy
niecałkowicie
skondensowanych
silseskwioksanów jest trzyetapowa reakcja katalizowana zasadą (LiOH·H2O), na
którą składa się hydroliza, kondensacja i neutralizacja produktu [11]. Strategia ta
jest uniwersalną metodą otrzymywania poliedrycznych silseskwioksanów z trzema
grupami silanolowymi. Schemat syntezy przedstawiono na Rys. 7. Trietoksysilan
jest dodawany do wodnego roztworu LiOH i całość jest ogrzewana w temperaturze
wrzenia rozpuszczalnika. Natomiast zarówno czas reakcji, jak i skład mieszaniny
jest ustalany dla konkretnego trialkoksysilanu. Na przykład dla
izobutylotrietoksysilanu czas reakcji wynosi 18 godzin, następnie mieszaninę
reakcyjną chłodzi się do temperatury pokojowej i neutralizuje wodnym roztworem
HCl. W przypadku izooktylotrietoksysilanu mieszaninę reakcyjną ogrzewa się
przez 30 minut, następnie reakcję prowadzi się przez 18 godzin w atmosferze azotu,
po tym czasie mieszaninę reakcyjną neutralizuje się wodnym roztworem HCl.
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Ostateczny produkt reakcji wytrąca się z n-heksanu. Syntezę niecałkowicie
skondensowanego silseskwioksanu z grupami fenylowymi prowadzi się w sposób
analogiczny do dwóch powyższych, jedynie ostateczny produkt oddestylowuje się
bezpośrednio z mieszaniny reakcyjnej przed neutralizacją, którą przeprowadza się
po wydzieleniu produktu. Taki sposób syntezy trisilanoli prowadzi do otrzymania
trzech wyżej przedstawionych związków z wydajnością wynoszącą kolejno 98, 89
i 87% [11].

Rysunek 7.
Figure 7.

Reakcja otrzymywania trisilanoli katalizowana LiOH·H2O
Obtaining of trisilanols catalyzed with LiOH·H2O

W większości przypadków jednak, reakcja hydrolitycznej kondensacji
trójfunkcyjnych krzemoorganicznych monomerów prowadzi do otrzymania
złożonych żywic bądź poliedrycznych silseskwioksanów. Łatwość w otrzymywaniu
silseskwioksanów z dobrą wydajnością doprowadziła do rozwoju nowych metod
otrzymywania niekompletnie skondensowanych klatek krzemowych na drodze
częściowej
hydrolizy
wiązań
Si–O–Si
całkowicie
skondensowanego
silseskwioksanu. Reakcja ta może być katalizowana zarówno przez mocny kwas,
jak i mocną zasadę i w zależności od warunków syntezy może prowadzić do wielu
ciekawych niecałkowicie skondensowanych struktur klatkowych [3-8].
Podczas reakcji oderwania naroża od klatki silseskwioksanu katalizowanej
zasadą dochodzi do rozerwania pojedynczego połączenia Si–O–Si, co pozwala na
uzyskanie disilanoli w formie endo 4 (Rys. 8). Zastosowanie bardziej
ekstremalnych warunków prowadzi do rozerwania kolejnego wiązania Si–O–Si,
tym samym powodując wytworzenie tetrasilanoli 5 (Rys. 8) oraz trisilanolu 1 (Rys.
6) [6].

Rysunek 8.
Figure 8.

Struktury disilanolu 4 i tetrasilanolu 5
Structures of disilanol 4 and tetrasilanol 5
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Selektywne rozerwanie wiązania Si–O–Si inicjuje się poprzez reakcję R8Si8O12
wodnym Et4NOH w tetrahydrofuranie prowadzoną przez kilka godzin
w temperaturze pokojowej. Pierwszym widocznym na widmie 29Si NMR
produktem jest D2-symetryczny disilanol. Prowadząc reakcję w temp. 25⁰C przez
godzinę, z 1,1-molowym ekwiwalentem Et4NOH, jedynym otrzymanym
produktem, z wydajnością ok. 80%, jest 4, pozostałe 20% mieszaniny stanowi
nieprzereagowany R8Si8O12. Dłuższy czas reakcji prowadzi do stopniowej wymiany
4 na dwa pozostałe produkty. Po 9 godzinnej reakcji w opisanych warunkach
stosunek molowy związków R8Si8O12 : 4 : 5 : 1 w mieszaninie reakcyjnej wynosi 26
: 34 : 17 : 23, natomiast po 15 godzinach - 6 : 18 : 26 : 50, co świadczy
o stopniowym zastępowaniu związków 4 i 5 przez trisilanol. Zastosowanie innego
rozpuszczalnika: wrzącego THF lub ketonu metyloizobutylowego, powoduje
przereagowanie całego substratu w trzy godziny, dając 47% surowego trisilanolu
(po izolacji 23%). Wiele innych silseskwioksanów reaguje z Et4NOH w podobny
sposób, a wielkość podstawników w narożach klatki ma istotne znaczenie dla
produktów reakcji. W tej samej reakcji, prowadzonej dla związków POSS
posiadających przy rozrywanym wiązaniu jeden mniejszy podstawnik (np. OH, H),
otrzymuje się trisilanol z ponad pięćdziesięcioprocentową wydajnością.
Przedstawiona metoda może zostać wykorzystana do syntezy niecałkowicie
skondensowanych klatek krzemowych z podstawnikami innymi niż grupy
cykloheksylowe. Oligomeryczny silseskwioksan posiadający jako podstawniki
grupy izobutylowe również ulega przedstawionej reakcji, prowadząc do otrzymania
izobutylowych analogów 1, 4 i 5. W dodatku reakcja zachodzi w tym przypadku
szybciej o rząd wielkości od reakcji z (c-C6H11)8Si8O12 i prowadzi do uzyskania
trisilanolu z dobrą wydajnością. Podobne rezultaty można uzyskać stosując
(winyl)8Si8O12, (cyklopentyl)8Si8O12 oraz Et8Si8O12, a także, ze stosunkowo niską
wydajnością, Me8Si8O12, który charakteryzuje się bardzo słabą rozpuszczalnością
w rozpuszczalnikach organicznych [6].
Trisilanol można również otrzymać poprzez selektywną, katalizowaną zasadą
homologację klatki R6Si6O9 6 do R6(R’)Si7O9(OH)3, gdzie R’ = grupa winylowa
(-CH=CH2), lub Cy (Rys. 9) [7].

Rysunek 9.
Figure 9.

Struktura klatki R6Si6O9
Cage structure R6Si6O9
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Reakcja 6 z wodnym roztworem Et4NOH (Rys. 10) w tetrahydrofuranie
przebiega gwałtownie w przeciągu kilku godzin w temperaturze pokojowej. Jako
pierwszy produkt pojawia się C2h-symetryczny tetrasilanol 7a, powstający na
skutek rozpadu obydwu pierścieni Si3O3. Struktura otrzymanego związku została
potwierdzona metodami wielojądrowej spektroskopii magnetycznego rezonansu
jądrowego oraz spektrometrii mas. Widma 29Si NMR, 1H NMR i 13C NMR były
podobne do znanego tetrasilanolu 7b, co sugeruje, że hydroliza obydwu pierścieni
Si3O3 przebiega z całkowitym zachowaniem stereochemii na atomie krzemu.
Otrzymany tetrasilanol można wyizolować z mieszaniny poreakcyjnej w postaci
białego, mikrokrystalicznego ciała stałego z wydajnością 63% po godzinie reakcji
prowadzonej w 25oC. Dalsze prowadzenie reakcji przez kilka godzin prowadzi do
stopniowej wymiany tetrasilanolu na oczekiwany trisilanol 1, osiągając wydajność
ok. 30-40% po całkowitym zaniku tetrasilanolu. O ile katalityczny rozpad
tetrasilanolu indukowany przez Et4NOH jest całkowicie zrozumiałym zjawiskiem,
tak powstanie trisilanolu jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że
substratem był związek zawierający jedynie 6 atomów krzemu. Ta obserwacja
sugeruje mechanizm reakcji przedstawiony na Rys. 10 [7].

Rysunek 10. Mechanizm otrzymywania trisilanolu drogą rozerwania i homologacji klatki R 6Si6O9
Figure 10.
Mechanism of obtaining trisilanol by rupture and homologation of the R 6Si6O9 cage

Przeprowadzenie reakcji 7 z Et4NOH w obecności monomerów silanowych
(Rys. 11), zdolnych do formowania reaktywnych fragmentów RSi(OH)3 szybciej
niż rozpad tetrasilanolu, potwierdza powyższy mechanizm oraz zapewnia
potencjalnie ogólną drogę syntezy trisilanoli z trzema grupami cykloheksylowymi
i jednym innym łańcuchem bocznym. Przykładowo, rezultatem reakcji 7 z wodnym
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roztworem Et4NOH w obecności (vinyl)Si(OMe)3 jest trisilanol uzyskany z wysoką
wydajnością. Podobne wyniki można osiągnąć, dodając Et4NOH do mieszaniny
7 i [H2C=CH(CH)2]6Si(OMe)3 lub p-ClCH2C6H4Si(OMe)3. Struktury tak
otrzymanych związków można potwierdzić przy pomocy wielojądrowej
spektroskopii NMR oraz spektrometrii mas [7].

Rysunek 11. Mechanizm otrzymywania trisilanolu stosując monomery silanowe
Figure 11.
Mechanism of obtaining trisilanol by using silane monomers

Podobną reakcję można przeprowadzić stosując jako katalizator mocny kwas,
np. HBF4-BF3, CF3SO3H (TfOH), Me3SnOH [2-4, 7]. Metoda ta dobrze sprawdza
się w przypadku syntezy niecałkowicie skondensowanych klatek krzemowych,
jednak otrzymywanie za jej pomocą silseskwioksanów z dwiema reaktywnymi
grupami SiOH jest dosyć wymagające. Można za jej pomocą otrzymać natomiast
wiele nowych struktur klatkowych, np. poprzez rozerwanie i przegrupowanie klatki
R6Si6O9 6. Dwufunkcyjne związki mogą służyć za prekursory do bardziej
rozbudowanych struktur Si-O, ze względu na swój unikalny C2-symetryczny
szkielet Si6O8X2, gdzie podstawnik X zależny jest od zastosowanego kwasu [8].
3. SYNTEZA ZWIĄZKÓW KOORDYNACYJNYCH Z LIGANDAMI
TYPU POSS
Do tej pory opracowano trzy metody otrzymywania kompleksów z ligandami
zawierajacymi poliedryczne silseskwioksany: bezpośrednią reakcję deprotonacji
trisilanolu za pomocą mniej od niego kwasowych ligandów alkilowych, amidowych
lub alkoholanowych, metatezę kompleksu chlorku metalu katalizowaną aminą oraz
metatetyczną wymianę wiązania metal – halogenek przez aniony
silsekswioksanowe [16].
Najprostszą drogą syntezy kompleksów z ligandami typu POSS jest
bezpośrednia reakcja alkoholanów lub amidków metali, bądź związków
metaloorganicznych z trisilanolem. Dodatkowo, reaktywność trisilanolu można
zmodyfikować poprzez jego funkcjonalizację za pomocą mieszaniny Me3SiCl
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i NEt3, w ten sposób uzyskując związki z jedną, dwiema lub trzema grupami
OSiMe3 zamiast grup silanolowych [38]. Bezpośrednia reakcja silanolu
z zasadowymi ligandami pozwala na otrzymanie wielu metalosilseskwioksanów,
choć nie jest ona łatwa i często stosowana. W tej metodzie najlepiej sprawdzają się
kompleksy metali takich jak glin, gal, cyrkon, czy tytan. Nie nadają się do niej
z kolei mniej reaktywne kompleksy metali przejściowych jak platyna i ren, a także
metali grup głównych np. bor [16]. W zależności od warunków prowadzenia reakcji
i zastosowanego prekursora metalu, reakcja może czasem prowadzić do uzyskania
kompleksów dimerycznych np. glinu, tytanu [19] czy indu [25]. Schemat reakcji
otrzymywania przykładowego kompleksu dimerycznego przedstawiono na Rys. 12.

Rysunek 12. Otrzymywanie dimeru
Figure 12.
Synthesis of dimer

Najefektywniejszą spośród wymienionych metod jest reakcja metatezy wiązań
SiO–H i R’M–X (gdzie M oznacza metal, a R’ najczęściej stanowi grupa
metylowa), katalizowana aminą. W ten sposób otrzymano kompleksy m.in.
wanadu, cyrkonu, tytanu, chromu, germanu, cyny, fosforu, antymonu, arsenu, boru,
czy galu. Reakcja ta polega na zamknięciu klatki krzemowej za pomocą atomu
metalu, jej schemat przedstawiono na Rys. 13. Niestety, podczas prowadzenia tej
reakcji dla związków metali o wysokim stopniu utlenienia często zachodzi reakcja
uboczna – cyklodehydratacja silseskwioksanu, której mechanizm pozwala na
wysnucie wniosku, iż potencjalna grupa „zamykająca” klatkę krzemową nie może
jednocześnie być dobrą grupą opuszczającą. Problem ten można jednak rozwiązać
poprzez syntezę kompleksu zawierającego atom metalu na niższym stopniu
utlenienia, a następnie przeprowadzenie jego utlenienia [16].
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Rysunek 13. Otrzymywanie kompleksów POSS poprzez katalizowaną zasadą reakcję metatezy
Figure 13.
Preparation of POSS complexes by base catalyzed metathesis reaction

Ostatnią potencjalną drogą syntezy jest reakcja anionowych pochodnych
silseskwioksanowych. Metoda ta jest najbardziej powszechną metodą syntezy
alkoholanowych i siloksydowych kompleksów metali, jednak największą
przeszkodą w jej stosowaniu w przypadku POSS jest ich podatność na rozpad i/lub
polimeryzację pod wpływem umiarkowanie nukleofilowych reagentów.
Przykładowo, próba deprotonacji trisilanolu za pomocą tertbutanolanu sodu
(NaOtBu) doprowadza do całkowitego rozpadu klatki krzemowej [16]. Jednakże
pochodne talu(I) lub siloksany tetraalkiloantymonu, nie powodują przegrupowań
ani rozpadu klatki, stanowią natomiast doskonałe nieaktywne źródło anionów
silseskwioksanowych. Anionowe odpowiedniki silseskwioksanów przygotowywane
są poprzez reakcję silanoli kolejno z Tl(OC2H5) (TlOEt) i Sb(CH3)5 (SbMe5), przy
czym reakcja z SbMe5 jest selektywna dla dokładnie jednej jego grupy metylowej
[16]. Schemat reakcji otrzymywania kompleksów z ligandami typu POSS za
pomocą anionowych odpowiedników silseskwioksanów przedstawiono na Rys. 14.

Rysunek 14. Otrzymywanie kompleksów typu POSS z udziałem anionowych silseskwioksanów
Figure 14.
Preparation of POSS complexes with anionic silsesquioxanes

4. ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE METALI 13 GRUPY
Z LIGANDAMI POSS
Spośród metali grupy trzynastej pod kątem wprowadzenia do klatki krzemowej
zbadane zostały bor, glin, gal, ind oraz tal, potwierdzając ich zdolność do tworzenia
związków koordynacyjnych z ligandami typu POSS. Metale te stanowią
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interesujące przypadki, ponieważ ze względu na swoją trójwartościowość mogą
w reakcji z trisilanolem prowadzić do uzyskania wielu ciekawych struktur
koordynacyjnych [23, 25].
4.1. ZWIĄZKI INDU

Pierwsze kompleksy indu z ligandami silseskwioksanowymi zsyntetyzowano
już w 1997 r. [39], jednak dokładniejsza ich analiza została przeprowadzona
dopiero kilka lat później [25]. Propozycją bezpośredniej drogi syntezy
dimerycznego kompleksu indu jest wprowadzenie roztworu trimetyloindu (InMe3)
w toluenie do roztworu trisilanolu 1, również w toluenie, w ilościach
równomolowych. Następnie mieszaninę reakcyjną należy mieszać przez 16 godzin
w temperaturze pokojowej, po czym uzyskany roztwór przesączyć przez bardzo
drobny filtr (wielkość porów 1 μm) i otrzymany przesącz chłodzić w temperaturze
2⁰C przez tydzień. Tak przeprowadzona synteza (Rys. 15) prowadzi do otrzymania
kompleksu indu 8 o wzorze strukturalnym [Cy7Si7O12InMe(OH)]2 w postaci
dużych, bezbarwnych kryształów, wrażliwych na wilgoć, łatwo rozpuszczalnych
w różnych rozpuszczalnikach organicznych, z wydajnością ok. 84%. Strukturę
otrzymanego kompleksu potwierdzono za pomocą spektroskopii w podczerwieni
(IR), magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz rentgenografii
strukturalnej. Dane analityczne oraz spektroskopowe wykazały, że aż dwie grupy
metylowe trimetyloindu ulegają protonacji przez 1. Samoorganizacja powstającego
centrosymetrycznego dimeru zachodzi poprzez atomy tlenu, zachowujące się jak
ligandy mostkowe pomiędzy dwoma atomami indu. Rdzeń centralny In2O2
przyjmuje płaską geometrię kwadratu.

Rysunek 15. Reakcja otrzymywania dimerycznego kompleksu indu
Figure 15.
Synthesis of dimeric indium complex
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Deprotonacji ulegają dwie grupy Si-OH, natomiast trzecia tworzy wiązanie
wodorowe z mostkiem tlenowym, na każdym jonie indu pozostaje więc jedna grupa
metylowa [25]. Podobne zachowanie grup silanolowych w pobliżu centrów
metalicznych można zaobserwować w przypadku kompleksów tytanu [40].
Uzyskany w ten sposób kompleks może stanowić podstawę do planowania syntez
otrzymywania innych kompleksów z ligandami typu POSS, a także innych
prekursorów indoorganicznych [25].
4.2. ZWIĄZKI GALU

Chemia galu na wielu płaszczyznach podobna jest do chemii glinu, różni się
jednak ona w kilku istotnych aspektach. Całkowita protonoliza wiązania alkil – gal,
powodowana przez słaby kwas zachodzi z trudnością, w przeciwieństwie do
wiązania alkil – glin, a ponadto reakcja chlorku galu z alkalicznymi alkoholanami
metali zachodzi wolniej i często zatrzymuje się przed całkowitym zakończeniem
procesu metatezy [23].
W celu uzyskania kompleksu galu z ligandami w postaci klatek krzemowych
należy do roztworu trisilanolu 1 w benzenie, zawierającego stechiometryczną ilość
tak zwanej „gąbki protonowej” – 1,8-bis(dimetyloamino)-naftalenu, wprowadzić
stały trihalogenek galu – GaCl3 lub GaI3, reakcja przebiega w ciągu 36 h. Jako
jedyny produkt krzemowy otrzymuje się 9a (Rys. 16), którego strukturę potwierdza
spektroskopia 1H, 13C oraz 29Si NMR i rentgenografia strukturalna [23].

Rysunek 16. Struktura kompleksu otrzymanego w reakcji trisilanolu 1 z trihalogenkiem galu
Figure 16.
Structure of the complex obtained by the reaction of trisilanol 1 with gallium trihalide

Roztwór 9a ogrzewany przez 4 h w tetrahydrofuranie (THF) prowadzi do
formowania dimeru 10 (Rys. 17). Budowę związku potwierdza spektroskopia NMR
i rentgenografia strukturalna [23].
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Rysunek 17. Otrzymywanie dimerycznego kompleksu galu
Figure 17.
Synthesis of dimeric gallium complex

Otrzymane kryształy 10 okazały się izomorficzne ze znanymi kompleksami
dimerycznymi dla Ti3+ i V3+. Kompleks 10, podobnie jak analogiczny do niego
kompleks glinu, może ulec dysocjacji pod wpływem OP(C6H5)3 (Ph3PO)
prowadząc do powstania monomerycznego kompleksu tlenku fosfiny [23].
Innym sposobem otrzymania kompleksów galu jest reakcja trisilanolu
z Ga(CH2SiMe3)3. Związek galu należy wprowadzić do zawiesiny trisilanolu w
C6H6, po całkowitym rozpuszczeniu substancji do mieszaniny należy dodać
równomolową objętość wody i ogrzewać w 80⁰C przez 5 godzin. Produktem reakcji
jest skomplikowana mieszanina produktów metalosilseskwioksanowych,
całkowicie nierozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych. Analiza w ciele
stałym za pomocą rentgenografii strukturalnej potwierdza strukturę otrzymanego
kompleksu 11 przedstawioną na Rys. 18. Przeprowadzenie reakcji we wrzącym
C6H6 lub CDCl3 w podanej stechiometrii prowadzi do uzyskania 11 z wydajnością
ok. 90% [23].

Rysunek 18. Struktura kompleksu galu 11
Figure 18.
Structure of gallium complex 11
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4.3. ZWIĄZKI GLINU

Ciekawym przykładem związków koordynacyjnych z ligandami typu POSS są
również kompleksy jonowe, np. anionowy kompleks glinu 12 o wzorze
strukturalnym [HNEt3][{Cy7Si7O9(OSiMe3)O2}2Al]∙C6H14 (Cy = c-C6H11) [18].
Związek 12 otrzymuje się poprzez reakcję metatezy katalizowanej trietyloaminą
dwóch ekwiwalentów modyfikowanego trisilanolu Cy7Si7O9(OSiMe3)(OH)2
1b z jednym ekwiwalentem roztworu AlCl3 w mieszaninie benzenu i eteru
dietylowego (Rys. 19). Struktura krystaliczna wskazuje, że atom glinu łączy się
z 4 atomami tlenu od wolnych grup silanolowych dwóch cząsteczek 1b, ponadto
wykazuje obecność kationu [HNEt3]+ i anionu [{Cy7Si7O9(OSiMe3)O2}2Al]-.
Kation [HNEt3]+ przyjmuje typową geometrię zniekształconego tetraedru.
W anionach atom glinu koordynowany jest przez 4 atomy tlenu i przyjmuje
zniekształconą geometrię tetraedryczną. Anionowy kompleks glinu 12 wydaje się
być odpowiednim modelem molekularnym dla minerałów glinokrzemowych
i heterogenicznych katalizatorów na bazie związków glinokrzemowych [22].

Rysunek 19. Otrzymywanie dimerycznego anionowego kompleksu glinu
Figure 19.
Synthesis of dimeric anionic aluminum complex

Wszystkie przedstawione kompleksy formowały się poprzez atom metalu
wprowadzony bezpośrednio w naroże klatki silseskwioksanu, istnieje jednak wiele
innych możliwości otrzymania kompleksów z ligandami typu POSS, a jednym
z nich jest zamknięcie cząsteczki trisilanolu i koordynacja metalu w drugim etapie
poprzez łańcuch boczny klatki krzemowej zawierający atom donorowy. W ten
sposób otrzymano kolejny kompleks glinu, wychodząc od trisilanolu i poddając go
reakcji z (MeO)3Si(CH2)3NH2, otrzymując zamkniętą klatkę krzemową
z łańcuchem bocznym przyłączonym do powstałego naroża 1c. Następnie
otrzymaną klatkę poddano modyfikacji za pomocą C7H8O2R2 tworząc ligand zdolny
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do reakcji z jednym ekwiwalentem AlMe3. Schemat całego procesu przedstawiono
na Rys. 20. Zastosowanie 2 ekwiwalentów ligandu na 1 cząsteczkę AlMe3
doprowadziło do uzyskania jedynie kompleksu Al(13a/c)2Me. Natomiast reakcja
jednej cząsteczki AlMe3 z jedną cząsteczką ligandu 13b doprowadziła do
utworzenia kompleksu Al(13b)Me2 (Rys. 21) [17].

Rysunek 20. Schemat otrzymywania kompleksów glinu Al(13a/c)2Me i Al(13b)Me2
Figure 20.
Scheme for the preparation of aluminum complexes Al(13a/c)2Me and Al(13b)Me2

Ponadto, dla kompleksu Al(13b)Me2 (Rys. 21) wyznaczono strukturę
krystaliczną, w której atom glinu przyjmuje geometrię pseudo-tetraedryczną.
Podobny kompleks otrzymano dla cynku [18]. Potencjalną przyczyną tworzenia
przez glin właśnie takiego kompleksu z ligandem 13b jest duża zawada steryczna
ligandu, powodowana przez obecność grup tert-butylowych, które utrudniają
tworzenie kompleksu w stechiometrii ligand : centrum metaliczne równym 2:1 [17].
Otrzymane kompleksy testowano pod kątem katalitycznej aktywności
w reakcji polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP) rac-laktydu, równolegle
z ich heterogenicznymi odpowiednikami (Rys. 20). Wszystkie z otrzymanych
kompleksów wykazują właściwości katalityczne w reakcji ROP rac-laktydu [17].
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Rysunek 21. Struktura kompleksu Al(13b)Me2
Figure 21.
Structure of Al(13b)Me2 complex

UWAGI KOŃCOWE
W powyższej pracy udało się wykazać, że w literaturze naukowej znajdują się
nieliczne przykłady tworzenia związków koordynacyjnych metali grupy trzynastej
z ligandami typu POSS. Ze względu na zdolność dopasowania klatki krzemowej do
wielu różnych geometrii koordynacyjnych, silseskwioksany mogą tworzyć związki
kompleksowe z szerokim spektrum kationów metali. W przypadku metali grupy
trzynastej najczęściej występują związki dimeryczne, z czterokoordynacyjnymi
centrami metalicznymi, powstające poprzez połączenie dwóch niecałkowicie
skondensowanych klatek krzemowych jednym lub kilkoma atomami metalu. Tak
uzyskane kompleksy dimeryczne zdają się być wyjątkowo stabilne termodynamicznie
ze względu na swoją geometrię, a także, w przypadku przedstawionego związku indu,
występowanie wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych. W przypadkach, gdy
niemożliwe jest rozszerzenie sfery koordynacyjnej, metale grupy trzynastej mogą
tworzyć kompleksy monomeryczne o geometrii tetraedrycznej. Struktura powstającego
związku kompleksowego w znacznym stopniu zależy od zastosowanego stosunku
molowego substratów, duże znaczenie ma również rozmiar podstawników na ligandach
i ich łańcuchach bocznych, które w niektórych przypadkach ze względu na zawadę
steryczną mogą nie pozwalać na utworzenie konkretnego kompleksu. Przedstawione
w pracy związki koordynacyjne metali grupy 13 z ligandami typu POSS mogą stanowić
podstawę do podjęcia dalszych badań dotyczących ich potencjalnych zastosowań
zarówno jako modeli dla heterogenicznych katalizatorów na bazie krzemionki, jak
i bezpośredniego ich stosowania w chemii, szczególnie w katalizie. Ponadto,
przedstawione drogi syntezy mogą być potencjalnie stosowane w przypadku innych
metalosilseskwioksanów lub ich prekursorów.
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ABSTRACT
The coordination chemistry of manganese complexes with heteroaromatic
ligands have received considerable attention in modern inorganic chemistry due to
its wide range of applications. One of them is related with its potential biological
role associated with prevention of oxidative stress injuries. Manganese complexes
are one of the most versatile and interesting synthetic systems that can act
as artificial mimics of manganese-containing metalloenzymes such as manganese
catalase (Mn-CAT). Due to the potential use as catalytic scavengers of H2O2,
numerous and diverse, very structurally interesting Mn compounds exhibiting
CAT-like activity have been reported so far.
In this short review, the relevant features of both, structural, as well as,
functional mimics of manganese catalase and their CAT-like activity are presented
and some insights into the role of the bridging ligands, endogenous bases, and firstand second-sphere effects on the catalysis are discussed.

Keywords: manganese catalase, manganese complexes, mimics of catalase
Słowa kluczowe: katalaza manganowa, kompleksy manganu, mimetyki katalazy
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WPROWADZENIE
Chemia koordynacyjna manganu zajmuje istotne miejsce w badaniach nad
związkami kompleksowymi metali bloku d. Wiąże się to głównie ze specyficznymi
właściwościami jonu manganu, zarówno chemicznymi, jak i biologicznymi, które
determinują szerokie możliwości zastosowań związków zawierających mangan np.
jako: a) SMM (ang. single molecular magnets) - materiałów o interesujących
właściwościach magnetycznych [1-3], b) struktur typu MOFs (ang. metal-organic
frameworks) wykorzystywanych jako magazyny i separatory gazów, katalizatory,
związki luminescencyjne, selektywne transportery leków [4, 5], c) jako katalizatorów
reakcji organicznych w różnych dziedzinach przemysłu [6-8], d) jako głównych
składników syntetycznych układów enzymatycznych stanowiących centrum utleniania
wody (OEC - ang. oxygen evolving centre) jako części fotosystemu II [9-11].
Wybór manganu jako obiektu niniejszej pracy był natomiast podyktowany
istotnymi właściwościami biologicznymi tego metalu, a przede wszystkim jego
nieodzowną rolą w preparatyce syntetycznych układów enzymatycznych, w tym
katalazy manganowej (Mn-KAT), warunkującej neutralizowanie negatywnego wpływu
wolnych rodników na organizm [12-17].

1. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY Z UTRZYMANIEM RÓWNOWAGI
W ORGANIZMIE POMIĘDZY STĘŻENIEM REAKTYWNYCH FORM
TLENU A PROCESAMI ANTYOKSYDACYJNYMI
Jak dowodzą wyniki badań, życiodajny tlen oprócz nieocenionej roli dla
organizmu, może stanowić również zagrożenie. Mianowicie, cząsteczka tlenu może
ulegać zarówno pełnej - czteroelektronowej redukcji do cząsteczki wody, (procesu
stanowiącego podstawę oddychania wewnątrzkomórkowego), jak i stopniowej jednoelektronowej redukcji, w wyniku której powstają reaktywne formy tlenu
(RFT). Są to neutralne cząsteczki, jony lub wolne rodniki tlenowe, w których, na
skutek absorpcji energii następuje przegrupowanie elektronów na orbitale,
charakteryzujące się podwyższoną energią. RFT możemy podzielić na dwie grupy:
(1) RFT będące wolnymi rodnikami, jak np. anionorodnik ponadtlenkowy (O2˙-),
rodnik wodoronadtlenkowy (HO2˙) czy rodnik hydroksylowy (OH˙) oraz (2) RFT
nieposiadające niesparowanego elektronu: tlen singletowy 1O2 (1Δg), ozon (O3) bądź
nadtlenek wodoru (H2O2). RFT charakteryzują się bardzo wysoką reaktywnością.
Reagują niemal ze wszystkimi składnikami komórek, przez co mogą powodować
uszkodzenia wszystkich klas molekularnych składników komórek [18].
Metaboliczne skutki tych uszkodzeń rzutują na organizm, odgrywając znaczącą rolę
w patogenezie wielu chorób takich jak choroby neurodegeneracyjne [19-21] (np.:
stwardnienie zanikowe boczne, choroba Alzheimera, Parkinsona, pląsawica
Huntingtona, stwardnienie rozsiane), czy choroby nowotworowe [22]. Ponadto,
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odgrywają pewną rolę w rozwoju niedokrwistości, w przebiegu wrodzonych
nieprawidłowości metabolicznych krwinek czerwonych. Mając na uwadze powyżej
przytoczone fakty należy wyraźnie podkreślić, że podstawą prawidłowego
funkcjonowania organizmu jest równowaga pomiędzy RFT, a stężeniem
antyoksydantów. Nadmierna produkcja RFT oraz wyczerpanie przez organizm
rezerw antyoksydacyjnych prowadzi do zjawiska określanego mianem „stresu
oksydacyjnego”. Organizmy wyższe wytworzyły w przebiegu ewolucji szereg
mechanizmów zapobiegających lub naprawiających uszkodzenia powstałe wskutek
destrukcyjnego działania RFT. System obrony antyoksydacyjnej ustroju wykazuje
strukturę trójstopniową: (1) pierwsza linia obrony polega na niedopuszczeniu do
powstawania RFT oraz ich reakcji ze związkami biologicznie czynnymi.
Odpowiadają za to enzymy antyoksydacyjne takie jak: katalaza (KAT),
peroksydaza glutationowa (GPX) czy dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) oraz białka
wiążące jony pierwiastków przejściowych (Rysunek 1); (2) drugą linię obrony
stanowią tzw. "wymiatacze" RFT. W środowisku hydrofilowym są to: witamina
C, kwas moczowy oraz glutation, natomiast w środowisku lipofilowym: witamina
E, karotenoidy oraz ubihydrochinon. Związki te przerywają łańcuchowe reakcje
wolnorodnikowe, a także nierodnikowe reakcje utleniania; (3) trzecia linia obrony
antyoksydacyjnej odpowiada za usuwanie skutków reakcji RFT z biocząsteczkami
poprzez odtwarzanie prawidłowej struktury uszkodzonych cząsteczek, między
innymi przez enzymy naprawiające uszkodzone DNA.

Rysunek 1.

Figure 1.

Podstawowe enzymy antyoksydacyjne biorące udział w usuwaniu RFT w komórkach
zwierzęcych (SOD – dysmutaza ponadtlenkowa, KAT – katalaza, GPX – peroksydaza
glutationowa, GSH – zredukowana forma glutationu, GSSG – utleniona forma glutationu)
Basic antioxidant enzymes involved in the removal of ROS in animal cells (SOD – superoxide
dismutase, KAT – catalase, GPX – glutathione peroxidase, GSH – reduced form of glutathione,
GSSG – oxidized form of glutathione)
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Jednym z najbardziej znanych naturalnych enzymów antyoksydacyjnych jest
katalaza, której rola polega na ochronie komórek przed szkodliwym działaniem
toksycznego w nadmiarze nadtlenku wodoru:
2 H2O2 → 2 H2O + O2 + ΔE

(1)

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje katalaz: enzym zawierający w centrum
katalitycznym jony Fe(III) oraz taki, którego centrum stanowi dimer manganowy,
nazywany również pseudokatalazą [12, 14, 23]. Struktura kompleksu
dimanganowego stanowiącego centrum katalityczne katalazy wybranej grupy
bakterii (Lactobacillus plantarum) oparta jest na dwóch metalicznych centrach
(MnII)2, których oktaedryczne otoczenie tworzą reszty następujących
aminokwasów: Glu-35, Glu-148, His-69, His-181 oraz jedna cząsteczka wody.
Ponadto, jony Mn(II) połączone są poprzez mostki utworzone przez karboksylan
reszty aminokwasowej łańcucha bocznego Glu-66 oraz dwa atomy tlenu (H2O: W1,
W2) (Rysunek 2) [12, 14, 16].

Rysunek 2.

Figure 2.

Struktura katalazy manganowej wraz z najbliższym otoczeniem koordynacyjnym dimerycznego
kompleksu manganu wchodzącego w skład enzymu wyizolowanego z grupy bakterii
Lactobacillus plantarum [16]
Structure of manganese catalase with stereo view of the dinuclear manganese active sites
in Lactobacillus plantarum [16]

Na mechanizm neutralizacji toksycznego H2O2 składa się cykl reakcji redoks
opartych na przemianach zachodzących w strukturze centrów enzymatycznych
katalazy manganowej:
(MnII)2 + H2O2 + 2H+ → (MnIII)2 + 2H2O
(MnIII)2 + H2O2 → (MnII)2 + O2 + 2H+

(2)
(3)
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W zależności od etapu zachodzących procesów redoks, katalaza może
przyjmować formę zredukowaną ((MnII)2) lub utlenioną ((MnIII)2), jednak ze
względu na szybkość zachodzących reakcji enzymatycznych, dotychczas nie udało
się wyizolować poszczególnych form kompleksowych występujących w cyklu
katalitycznym. W oparciu o uzyskane wyniki badań strukturalnych
i
spektroskopowych
zaproponowane
zostały
mechanizmy
reakcji
dysproporcjonowania H2O2 z udziałem tego enzymu. Jednym z przykładów
obrazującym tworzenie kolejnych form w cyklu katalitycznym jest zaproponowany
przez Whittaker’a i współautorów [24] mechanizm z udziałem formy utlenionej
katalazy, wyizolowanej z grupy bakterii Lactobacillus plantarum (Rysunek 3).

Rysunek 3.
Figure 3.

Mechanizm reakcji dysproporcjonowania nadtlenku wodoru przez Mn-KAT (opracowanie
własne, w oparciu o [24])
Mechanism of H2O2 catalytic disproportionation by Mn-CAT (based on [24])

Przedstawiony powyżej cykl reakcji inicjowany jest przez podstawienie
terminalnej cząsteczki wody związanej z jednym z centrów manganowych,
cząsteczką H2O2. Towarzyszy temu protonowanie mostka tlenowego pomiędzy
jonami Mn(III) oraz redukcja dimanganowego kompleksu i wydzielenie cząsteczki
O2. W dalszym etapie następuje przyłączenie drugiej cząsteczki H2O2 do
zredukowanej formy kompleksu ((MnII)2) oraz rozerwanie wiązania O-O
powstałego mostka, co związane jest z utlenieniem metalicznych centrów enzymu
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((MnIII)2). Uwolnienie cząsteczki wody zamyka cykl katalityczny. Dimeryczny
kompleks manganowy ponownie przyjmuje swą pierwotną formę.
Współcześnie prowadzone badania wykazały, że ze względu na wysoki stopień
zanieczyszczenia środowiska naturalne antyoksydanty nie są w stanie zawsze
zapewnić efektywnej obrony organizmu przed „stresem oksydacyjnym”. Stąd,
równolegle trwają poszukiwania małocząsteczkowych połączeń – mimetyków
metaloenzymów, w tym katalazy manganowej. Jest to tym bardziej istotne, że
próby wykorzystania w celach leczniczych naturalnych preparatów
enzymatycznych wykazały niezadowalające wyniki farmakodynamiczne
i farmakokinetyczne procesu leczenia. Spowodowane jest to wysoką masą
cząsteczkową oraz gęstością ładunku stosowanych enzymów, co utrudnia ich
przenikanie przez błony komórkowe. Znaczącą rolę w badaniach nad
syntetycznymi antyoksydantami odgrywają kompleksy manganu [16, 17, 25, 26],
z racji występowania tego jonu w naturalnych układach enzymatycznych
neutralizujących negatywny wpływ RFT. Początkowo, w badaniach nad
mimetykami Mn-KAT, uwaga badaczy skupiała się wyłącznie na układach
dimerycznych, odzwierciedlających w pewnym stopniu strukturę centrum
aktywnego enzymu. Jednak w miarę intensyfikacji badań zaczęto prowadzić
eksperymenty również ze związkami, które pomimo odmiennej struktury
charakteryzują się zadowalającą aktywnością katalityczną wobec reakcji
dysproporcjonowania H2O2. W rezultacie mimetyki katalazy manganowej wykazują
znaczną różnorodność strukturalną. Wśród nich wyróżnić można zarówno
(1) układy dimeryczne (modele strukturalne i funkcjonalne) [27-33],
(2) wielordzeniowe [34-37], jak również (3) monomeryczne kompleksy manganu
na różnym stopniu utlenienia (modele funkcjonalne) [31, 38-42].
2. SYNTETYCZNE MODELE KATALAZY MANGANOWEJ
2.2. MODELE KATALAZY MANGANOWEJ O STRUKTURZE
DIMERYCZNEJ

Główny nacisk w badaniach nad strukturalnymi mimetykami Mn-KAT
położony został na układy o strukturze dimerycznej, zawierające podwójny mostek
tlenowy, ponieważ kompleksy z pojedynczymi grupami mostkującymi okso lub
–hydrokso wykazują niską stabilność termodynamiczną. Z danych literaturowych
wnika, że niezmiernie istotny wpływ na potencjalne właściwości katalityczne
kompleksów dimerycznych ma: (1) struktura otoczenia jonów centralnych,
(2) rodzaj ligandów mostkujących, (3) geometria mostka łączącego jony manganu.
Stąd też, analizując wybrane przykłady literaturowe, duży nacisk położono na
zaakcentowanie tych danych strukturalnych, a następnie ich analizę porównawczą
i korelację z właściwościami katalitycznymi. Struktury molekularne omawianych
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kompleksów narysowane zostały w oparciu o dane krystalograficzne pobrane
z bazy CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre).

Rysunek 4.
Figure 4.

Struktura molekularna kompleksu [(Adpa)Mn(μ2-O)2Mn(Adpa)]+ (CCCD 808441) [27]
Molecular structure of [(Adpa)Mn(μ2-O)2Mn(Adpa)]+ (CCCD 808441) [27]

W strukturze molekularnej kompleksu opisanego wzorem [(Adpa)Mn(μ2O)2Mn(Adpa)]+ [27], gdzie Adpa - kwas bis-(2-metylopirydylo)(amino-2propylo)karboksylowy, zaobserwować można obecność dwóch nierównocennych
centrów manganu (+III, +IV), z których każde, poprzez wiązania koordynacyjne
z trzema donorowymi atomami azotu (N(1), N(2), N(3)), jednym atomem tlenu
(O(1)) liganda organicznego oraz dwoma mostkującymi atomami tlenu (O(3),
O(3A)), tworzy wielościan o zniekształconej geometrii oktaedrycznej (Rysunek 4).
Płaszczyzna ekwatorialna oktaedru składa się z atomów N(2), N(3), O(3) oraz
O(3A), z centralnie usytuowanym jonem Mn (odchylenie = -0,0386 Å), podczas
gdy atomy O(1) i N(1) zajmują pozycje aksjalne wielościanu. Jony Mn(1) i Mn(1A)
połączone są przez podwójny mostek tlenowy (O(3), O(3A)) i znajdują się
w odległości 2,649(11) Å względem siebie. Wartość powstałego kąta Mn(1)-O(3)Mn(1A) jest równa 93,67(11)°. Zarówno odległość Mn···Mn, jak i wartość kąta
Mn-O-Mn znajdują się w zakresach notowanych dla kompleksów Mn(III, IV)
z ligandami N,N,N-donorowymi (2,643 – 2,738 Å, 92,36 – 97,7°) [28]. Aktywność
katalityczna powyższego kompleksu w reakcji z nadtlenkiem wodoru badana była
w roztworze CH3CN (1 mM; 0,5 ml 30% H2O2, T = 273 K) przy wykorzystaniu
miareczkowania z detekcją UV-Vis. Zmianom w widmie UV-Vis (zanik pasma
przy długości fali 549 nm) towarzyszy również zmiana barwy roztworu
z ciemnozielonej na bladożółtą, co autorzy przypisali redukcji kompleksu
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i utworzeniu w stanie równowagi dimerycznych form Mn(III) → Mn(II). Ilość
wydzielonego w czasie reakcji tlenu zmierzono w temperaturze 0C. Wyznaczona
stała szybkości reakcji k wynosi 3,47 s-1, natomiast wartość stałej Michaelis’a (KM),
określającej, przy jakim stężeniu szybkość reakcji osiąga wartość maksymalną, jest
równa 1,70  0,45 mM [27].

Rysunek 5.
Figure 5.

Struktura molekularna kompleksu [Mn(bpia)(µ-OAc)]22+ (CCDC 198336) [28]
Molecular structure of [Mn(bpia)(µ-OAc)]22+ (CCDC 198336) [28]

Wyniki badań rentgenostrukturalnych kompleksu [Mn(bpia)(µ-OAc)]22+ (bpia
bis-(2-metylopirydylo)(N-metyloimidazol-2-ylo)amina)
opisanego
przez
M. U. Trillera i współautorów [28] wykazały obecność w strukturze molekularnej
dwóch centrów Mn(II), które wraz z podwójnym mostkiem octanowym tworzą
wielokąt, którego centrum stanowi centrum inwersji cząsteczki (Rysunek 5).
Mostkujące jony octanowe znajdują się w konformacji naprzeciwległej (synantiperiplanarnej), co wpływa bezpośrednio na odległość Mn···Mn (4,128(1) Å),
która jest porównywalna z wartościami odnotowanymi dla innych tego typu
kompleksów manganu z tetradentnymi ligandami N-donorowymi [43]. Najbliższe
otoczenie jonów centralnych w kompleksie przyjmuje kształt zniekształconego
oktaedru. Pomiar aktywności katalitycznej przeprowadzono dla roztworu
kompleksu w dimetyloformamidzie (DMF), w temperaturze 25C,
z wykorzystaniem metody fluorescencyjnej. Według autorów, badany związek
może być zakwalifikowany jako mimetyk strukturalny zredukowanej formy
katalazy manganowej, a jednocześnie jest rzadkim przykładem syntetycznego
katalizatora reakcji rozkładu H2O2. Badana reakcja katalityczna opisywana jest stałą
szybkości reakcji k wynoszącą (10,7  0,5) · 102 s-1 oraz stałą KM = 31,5  3,6 mM
[28].
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Analiza
danych
rentgenostrukturalnych
dla
kompleksu
[Mn2(bpmapa)2(H2O)2]2+,
gdzie
bpmapa
=
anion
kwasu
[bis(2pirydylometylo)amino]propanowego (Rysunek 6), wskazała na obecność centrum
inwersji stanowiącego środek pierścienia utworzonego przez mostek
dimanganowy(II) [29].

Rysunek 6.
Figure 6.

Struktura molekularna kompleksu [Mn2(bpmapa)2(H2O)2]2+ (CCDC 735036) [29]
Molecular structure of [Mn2(bpmapa)2(H2O)2]2+ (CCDC 735036) [29]

Każdy z jonów Mn(II) skoordynowany jest przez trzy donorowe atomy azotu
(dwa pirydynowe (N(1), N(2)), jeden pochodzący z trzeciorzędowej aminy (N(3))
oraz cztery atomy tlenu, spośród których trzy pochodzą od karboksylanów liganda
organicznego (O(1), O(1)i, O(2)i), a jeden od cząsteczki wody (O(3)). Powstałe
w ten sposób siedmiokoordynacyjne otoczenie jonu centralnego o chromoforze
{MnN3O4} przyjmuje kształt zdeformowanej bipiramidy pentagonalnej.
Deformacja wielościanu wynika głównie z zaburzeń w długościach wiązań Mn –
atom donorowy, a szczególnie spowodowana jest odległością Mn-O(2)i wynoszącą
aż 2,408(3) Å, która znacznie przewyższa pozostałe wartości. Jony Mn(II)
w kompleksie połączone są poprzez podwójny mostek dikarboksylanowy liganda
heteroaromatycznego. Obie grupy mostkujące wykazują asymetryczny μ-1,1
didentny sposób koordynacji. Rdzeń kompleksu (Mn2O2) wraz z koordynującymi
cząsteczkami wody leży w jednej płaszczyźnie, znajdującej się w niemal
prostopadłym ustawieniu względem pierścieni pirydynowych liganda (bpmapa).
Długości wiązań Mn-O są nieznacznie większe, niż odległości notowane
w literaturze dla tego typu kompleksów (2,0 – 2,2 Å) [44], natomiast długości
wiązań Mn-N mieszczą się w zakresie wartości typowych dla kompleksów Mn(II).
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Paramagnetyczne centra Mn(II) ustawione są względem siebie w odległości
3,6888(8) Å, a kąt Mn-O(1)-Mni przyjmuje wartość 107,57(11). Testy
sprawdzające aktywność kompleksu [Mn2(bpmapa)2(H2O)2]2+ jako katalizatora
reakcji dysproporcjonowania H2O2 przeprowadzone zostały z wykorzystaniem 0,5
mM acetonitrylowego roztworu badanego związku w temperaturze 30C. Zmiany
w budowie związku zachodzące podczas reakcji śledzone były przy użyciu zarówno
spektroskopii UV-Vis, jak również spektroskopii EPR. W oparciu o dane
eksperymentalne wyznaczona została szybkość początkową reakcji rozkładu H2O2,
która wynosi 1,260 ml · min-1 oraz k = 3,6 · 10-4 s-1 [30].
2.2. KOMPLEKSY WIELORDZENIOWE JAKO MIMETYKI KATALAZY
MANGANOWEJ

Spośród kompleksów manganu, również układy zawierające więcej niż dwa
centra metaliczne wykazują aktywność jako katalizatory reakcji rozkładu H2O2.
Oczywistym jest, że wobec braku podobieństw strukturalnych do Mn-KAT, związki
te mogą być traktowane raczej jako mimetyki funkcjonalne tego enzymu.
Struktura molekularna kompleksu [L13MnII6] (L12- - anion kwasu
2,2’-(1,3-fenylenobis(metyleno))bis-((2-(bis(piryd-2-ylometylo)amino)etylo)aminooctowego) opisana została przez autorów [34] jako struktura dimeryczna składająca
się z dwóch trimerów (Rysunek 7). Pojedyncze trimery łączą się ze sobą poprzez
trzy mostki będące fragmentami trzech cząsteczek liganda organicznego (L12-).
Układy trimeryczne są symetryczne względem siebie i zawierają trzy
nierównocenne centra Mn(II). Jony Mn(1) i Mn(3) wykazują zbliżone wartości
kątów i długości wiązań z atomami donorowymi, w odróżnieniu od jonu Mn(2).
Średnia odległość Mn∙∙∙Mn w trimerze wynosi 5,3 Å, a jony Mn(II) połączone są
poprzez karboksylany, tworząc jako całość dwunastoczłonowy pierścień
makrocykliczny. Każdy z jonów manganu wykazuje geometrię zniekształconego
oktaedru.
Pomiary aktywności katalitycznej kompleksu [L13MnII6] wykonane zostały
z wykorzystaniem elektrody tlenowej Clarka. Badania prowadzone były przy
użyciu acetonitrylowego roztworu kompleksu w zakresie stężeń 0,4 – 1,6 mM. Na
podstawie zebranych danych wyznaczona została wartość Vmax określająca
maksymalną ilość tlenu (mol) wydzielonego w czasie jednej sekundy, podczas
reakcji katalizowanej przez jeden mol katalizatora. Wyznaczona wartość Vmax dla
kompleksu [L13MnII6] wynosi 4,1  0,2 ∙ 10-3 mmol O2 ∙ s-1 ∙ mol-1 [34].
Jednostka asymetryczna kompleksu [Mn3L2(μ-OH)(OAc)]+ składa się
z kationowego trimeru, jednego anionu ClO4- oraz 1,5 cząsteczki acetonitrylu
(Rysunek 8) [35].
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Rysunek 7.
Figure 7.

Struktura molekularna kompleksu [L13MnII6] (CCDC 746219) [34]
Molecular structure of [L13MnII6] (CCDC 746219) [34]

Rysunek 8.
Figure 8.

Struktura molekularna kompleksu [Mn3L2(μ-OH)(OAc)]+ (CCDC 965646) [35]
Molecular structure of [Mn3L2(μ-OH)(OAc)]+ (CCDC 965646) [35]
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Atomy Mn połączone są z dwiema odprotowanymi cząsteczkami liganda
organicznego - 1-[N-(2-pirydylometylo),N-(2-hydroksybenzylo)amino]-3-[N’-(2-
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hydroksybenzylo),N’-(4-metylobenzylo)amino]propan-2-olanu (L), wykazującego
heksadentny sposób koordynacji (N3O3), jonem octanowym oraz mostkującym
ligandem OH-. Każdy z trzech jonów Mn występuje na +III stopniu utlenienia
i tworzy sześć wiązań koordynacyjnych z atomami donorowymi (chromofor
{MnN2O4}). Jony Mn zajmują pozycje na wierzchołkach niemal równoramiennego
trójkąta (Mn(1)···Mn(3) = 3,6374(12) Å, Mn(2)···Mn(3) = 3,5583(13) Å,
Mn(1)···Mn(2) = 3,2400(12) Å). Atom Mn(3) połączony jest z pozostałymi
centrami za pomocą pojedynczego mostka μ-OH (Mn(2)) oraz μ-alkokso (Mn(1)),
natomiast pomiędzy atomami Mn(1) i Mn(2) obserwuje się utworzenie dwóch
mostów: μ-alkokso oraz μ-fenokso, w wyniku czego w kompleksie powstaje
podjednostka Mn2O2 (Mn(2)-O(1)-Mn(1) = 114,33(19), Mn(2)-O(5)-Mn(1)
= 96,81(15), O(1)-Mn(2)-O(5) = 74,04(15)). Geometria wielościanu
koordynacyjnego dla każdego z jonów manganu przyjmuje kształt zniekształconego
oktaedru. Aktywność katalityczną kompleksu [Mn3L2(μ-OH)(OAc)]+ badano
zarówno w roztworze CH3OH, jak i w CH3CN. Reakcja prowadzona była
w termostatowanym układzie, w temperaturze 20C. Stosunek molowy reagentów
[H2O2] : [kompleks] wynosił 100 – 200 : 1. Ilość wydzielonego w czasie reakcji
tlenu monitorowana była z wykorzystaniem metod objętościowych. Wyniki
przeprowadzonej analizy potwierdziły, że niezależnie od użytego rozpuszczalnika,
kompleks wykazuje aktywność wobec reakcji rozkładu H2O2, o czym świadczy
intensywne wydzielanie tlenu po dodaniu porcji nadtlenku wodoru. Stała szybkości
reakcji (k) po dodaniu 80 mM H2O2 w roztworze CH3CN wynosi 1,81 s-1, natomiast
dla metanolowego roztworu jest nieznacznie niższa i jej wartość jest równa 1,48 s-1.
Dla badanego kompleksu, na podstawie badań spektroskopowych i obliczeń
teoretycznych zaproponowany został mechanizm reakcji rozkładu H2O2.

Rysunek 9.
Figure 9.

Struktura molekularna kompleksu [Mn(pyr)2]n (CCDC 164978) [36]
Molecular structure of [Mn(pyr)2]n (CCDC 164978) [36]
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W strukturze kompleksu [Mn(pyr)2]n każdy anion kwasu pirazyno-2karboksylowego (pyr) koordynuje do jonu Mn(II) jako ligand N,O–donorowy,
poprzez atom tlenu grupy COO- (O(11), O(21)) oraz sąsiadujący pirydynowy atom
azotu (N(11), N(21)) [36]. Jon Mn(II) wykazuje LK = 6 (Rysunek 9). Analiza
struktury krystalicznej wykazała formowanie się molekuł kompleksu
w dwuwymiarową sieć krystaliczną, w której aniony pirazynowe koordynują do
centrów metalicznych na dwa sposoby. W pierwszym przypadku pyr pełni rolę
pojedynczego mostka tlenowego (Mn-O(21)-Mn(A) = 106,96(5), Mn···Mn(A)
= 3,5046(5) Å), natomiast druga cząsteczka liganda heteroaromatycznego
w koordynację do jonów Mn zaangażowała obydwa atomy tlenu karboksylanu
(Mn-O(11)-C(15)-O(12)-Mn(B)), Mn···Mn(B) = 5,646(1) Å. Pomiar aktywności
katalitycznej
polimerycznego
kompleksu
[Mn(pyr)2]n
przeprowadzono
w temperaturze 25C. Ilość wydzielonego tlenu wyznaczono w oparciu o metody
objętościowe. Przeprowadzona analiza wykazała, że badany kompleks (Mn···Mn =
3,5 Å), pomimo podobieństwa strukturalnego do Mn–KAT wyizolowanej z grupy
bakterii Thermus thermophilus (Mn···Mn = 3,6 Å), nie wykazuje aktywności
katalitycznej w reakcji z H2O2. W związku z powyższym, do badanego układu,
przed dodaniem nadtlenku wodoru, wprowadzono 50 mg imidazolu, co pozwoliło
na katalityczny rozkład H2O2. Co jest niezwykle istotne, imidazol jedynie
w obecności badanego kompleksu powodował wydzielanie się tlenu, a tym samym
zajście reakcji dysproporcjonowania H2O2 [36].
2.3. MODELE KATALAZY MANGANOWEJ O STRUKTURZE
MONOMERYCZNEJ

Jak pokazują najnowsze wyniki badań nad mimetykami katalazy manganowej,
również kompleksy monomeryczne odgrywają istotną rolę jako katalizatory reakcji
rozkładu H2O2. Liczne przykłady literaturowe wskazują na ścisłą zależność
aktywności tego typu układów od kilku czynników, w tym: (1) geometrii
najbliższego otoczenia jonu centralnego [45], (2) obecności co najmniej jednego
labilnego liganda w sferze koordynacyjnej, (3) obecności i rodzaju anionu
nieorganicznego uczestniczącego w koordynacji [46, 47]. Przedstawione poniżej
zestawienie danych strukturalnych z wynikami badań aktywności katalitycznej dla
przykładowych monomerycznych mimetyków katalazy manganowej w prosty
sposób obrazuje tę zależność.
Jak wynika z danych rentgenostrukturalnych zebranych dla kompleksu
[Mn(ind)2] (ind - anion 1,3-bis-(2’-pirydyloimino)izoindoliny), najbliższe otoczenie
jonu Mn(II) stanowią dwie N,N,N-donorowe cząsteczki liganda organicznego
tworzące chromofor {MnN6} [38] (Rysunek 10). Wielościan koordynacyjny
w kompleksie przyjmuje kształt nieznacznie zniekształconego oktaedru.
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Zniekształcenie to wynika ze zróżnicowanych długości wiązań Mn-N (2,144 –
2,299 Å) oraz wartości kątów walencyjnych odbiegających od 180 i 90.

Rysunek 10. Struktura molekularna kompleksu [Mn(ind)2] (CCDC 622773) [38]
Figure 10.
Molecular structure of [Mn(ind)2] (CCDC 622773) [38]

Badania aktywności katalitycznej kompleksu [Mn(ind)2] przeprowadzone
zostały w roztworze DMF (30 ml; 1,02 · 10-3 M; T = 20C) z wykorzystaniem
metod objętościowych. Wraz z inicjacją reakcji rozkładu H2O2 obserwowano
zmianę zabarwienia roztworu zawierającego kompleks oraz intensywne
wydzielanie tlenu. Na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych
wyznaczone zostały parametry kinetyczne charakteryzujące proces dekompozycji
H2O2 przez badany kompleks (k = 0,06 s-1, KM = 19 mM) [38].

Rysunek 11. Struktura molekularna kompleksu [Mn(indH)Cl2] (CCDC 639410) [39]
Figure 11.
Molecular structure of [Mn(indH)Cl2] (CCDC 639410) [39]

Struktura molekularna kompleksu [Mn(indH)Cl2] przedstawia jon Mn(II)
skoordynowany przez jedną cząsteczkę tridentnego liganda organicznego (indH 1,3-bis-(2’-benzimidazolyloimino)izoindolina) oraz dwa jony chlorkowe [39]
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(Rysunek 11). Pięciokoordynacyjne otoczenie jonu centralnego przyjmuje kształt
zniekształconej bipiramidy trygonalnej, której płaszczyznę stanowią atomy N(4),
Cl(1) oraz Cl(1)i natomiast atomy N(1) i N(1)i zajmują pozycje aksjalne
wielościanu. Test na aktywność katalityczną [Mn(indH)Cl2] przeprowadzony został
w atmosferze powietrza w temperaturze 20C poprzez umieszczenie
acetonitrylowego roztworu kompleksu (0,04 mmol) w reaktorze, do którego
wprowadzono 20% roztwór H2O2 (4 – 14 mmol). Pomiar wydzielonego w czasie
tlenu wykonano wykorzystując metody objętościowe. W oparciu o dane
eksperymentalne wykazano, że badana reakcja rozkładu H2O2 katalizowana przez
[Mn(indH)Cl2] jest reakcją pierwszego rzędu, opisywaną przez stałą szybkości k =
0,0942 s-1 [39].

Rysunek 12. Struktura
najbliższego
otoczenia
jonu
Mn(III)
w
kompleksie
[Mn(3,5F2salpn)(H2O)2][B(C6H5)4]·2H2O (CCDC 1483549) [40]
Figure 12.
Structure of coordination environment of Mn(III) in [Mn(3,5-F2salpn)(H2O)2][B(C6H5)4]·2H2O
(CCDC 1483549) [40]

Kolejnym przykładem monomerycznego kompleksu badanego pod kątem
aktywności katalazy manganowej jest związek opisany wzorem [Mn(3,5F2salpn)(H2O)2][B(C6H5)4]·2H2O, gdzie H2salpn = 1,3-bis(salicylidenamino)propan
[40]. Jak wskazują dane rentgenostrukturalne, jednostka asymetryczna związku
składa się z kationowego kompleksu Mn(III) oraz nieskoordynowanego jonu BPh4i cząsteczki wody hydratacyjnej. Całkowicie zdeprotonowana cząsteczka liganda
organicznego koordynuje do jonu Mn(III) poprzez iminowe atomy azotu: N(1)
i N(2) oraz atomy tlenu O(1) i O(4). Sfera koordynacyjna dopełniona jest przez
dwie cząsteczki wody i tworzy geometrię wydłużonego osiowo oktaedru (Rysunek
12). Średnia odległość Mn-O(3), Mn-O(5) wynosi 2,225 Å i jest wyraźnie większa
od średniej długości wiązań tworzących płaszczyznę wielościanu koordynacyjnego
(Mn-(O1), Mn-(O4), -N(1) and Mn-N(2)) równej 1968 Å. Wartości kątów
walencyjnych w pozycji trans, mieszczą się w zakresie 173,83 – 175,10° i wskazują
na nieznaczną deformację utworzonego oktaedru. Aktywność katalityczna
kompleksu badana była w roztworze DMF, w temperaturze 25°C. Przeprowadzony
test wykazał brak aktywności kompleksu w reakcji rozkładu H2O2. Wydzielenie
tlenu cząsteczkowego obserwowano jedynie, gdy do układu reakcyjnego
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wprowadzono dodatkowo 10-krotny nadmiar Bu4NOH. W oparciu o dane
eksperymentalne wykazano, że przy stałym stężeniu [H2O2] = 10 mM badana
reakcja rozkładu H2O2 jest reakcją drugiego rzędu, opisywaną przez stałą szybkości
k = 24,2(4) mM-1s-1 oraz KM = 1.5(1) mM [40].
2.4. MIMETYKI KATALAZY MANGANOWEJ AKTYWNE
W ROZTWORACH WODNYCH

Wśród związków syntetycznych naśladujących układy biologiczne,
szczególnie poszukiwane są mimetyki rozpuszczalne w rozpuszczalnikach
o neutralnym pH, co umożliwia ich przenikanie przez błony komórkowe, a tym
samym dobre przyswajanie przez organizm. W związku z powyższym w tym
rozdziale zaprezentowane zostaną trzy układy zawierające w swoich centrach jony
Mn(II), charakteryzujące się aktywnością Mn-KAT w roztworach wodnych opisane
przez Zienkiewicz i współautorów [48, 49]. Wyizolowane przez autorów
kompleksy charakteryzują się znaczną różnorodnością strukturalną. Należą
mianowicie do układów monomerycznych ([Mn(NCS)2(2-(CH2)2OHpy)2]) [48],
dimerycznych ([Mn2(μ-Cl)2(2-CH2OHpy)4]Cl2·2H2O) [48] i polimerycznych
([Mn(SO4)(H2O)(2-CH2OHpy)]n) [49]. Rolę ligandów heteroaromatycznych pełnią
pochodne pirydyny: 2-(2-hydroksymetylo)pirydyna (2-CH2OHpy) oraz 2-(2hydroksyetylo)pirydyna (2-(CH2)2OHpy), koordynujące na sposób N,O-donorowy.
Dodatkowo, sfera koordynacyjna każdego z analizowanych związków oprócz
ligandów organicznych zawiera różne aniony nieorganiczne, takie jak: jony
siarczanowe(VI), chlorkowe czy tiocyjanianowe.
Struktura molekularna monomerycznego kompleksu [Mn(NCS)2(2(CH2)2OHpy)2] przedstawiona na Rysunku 13 składa się z jonu Mn2+ znajdującego
się w centrum symetrii oktaedrycznego otoczenia, które stanowią dwie N,Odonorowe cząsteczki 2-(2-hydroksyetylo)pirydyny oraz dwa jony tiocyjanianowe
pełniące rolę ligandów N-donorowych (chromofor {MnO2N4}) [48].

Rysunek 13. Struktura molekularna kompleksu [Mn(NCS)2(2-(CH2)2OHpy)2 (CCDC 972967) [48]
Figure 13.
Molecular structure of [Mn(NCS)2(2-(CH2)2OHpy)2 (CCDC 972967) [48]
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Związek krystalizuje w układzie jednoskośnym, w grupie przestrzennej P21/c.
Niewielkie zróżnicowanie długości utworzonych wiązań koordynacyjnych oraz
odchylenia wartości kątów walencyjnych poniżej 5° od 90° i 180°, sprawiają, że
geometria wielościanu koordynacyjnego może być opisana jako niemal idealny
oktaedr.
Drugi z kompleksów, o wzorze sumarycznym [Mn2(μ-Cl)2(2CH2OHpy)4]Cl2·2H2O jest dimerem i krystalizuje w układzie trójskośnym,
w grupie przestrzennej P1 [48] (Rysunek 14). Analiza struktury molekularnej
kompleksu wykazała obecność dwóch centrów Mn(II) połączonych poprzez
podwójny mostek chlorkowy. Środek powstałego płaskiego pierścienia Mn(1)Cl(1)-Mn(1)i-Cl(1)i stanowi centrum inwersji dimeru (1). Wiązania Mn(1)-Cl(1)
oraz Mn(1)-Cl(1)i pomiędzy jonami Mn(II) oraz mostkującymi jonami
chlorkowymi są niemal symetryczne, a ich długości wynoszą odpowiednio
2,5065(5) oraz 2,5280(5) Å. Odległość Mn∙∙∙Mn wynosi 3,646(5) Å i jest znacznie
krótsza, niż dla dimerycznego kompleksu Cu(II) o tej samej budowie najbliższego
otoczenia [50]. Wartość kąta walencyjnego Mn-Cl-Mn jest równa 92,81°. Sfera
koordynacyjna każdego z jonów Mn(II) uzupełniona jest dwiema cząsteczkami
2-CH2OHpy, koordynującymi do jonów Mn(II) na sposób chelatowy, przez
pirydynowy atom azotu pierścienia heteroaromatycznego (Mn(1)-N(2A)
= 2,2309(1) Å; Mn(1)-N(2B) = 2,2273(1) Å) oraz atom tlenu grupy
hydroksymetylowej (Mn(1)-O(8A) = 2,2143(1) Å; Mn(1)-O(8B) = 2,1912(1) Å).
Kształt wielościanu koordynacyjnego, każdego z centrów, jest nieregularny i nie
wykazuje typowej geometrii oktaedrycznej, ze względu na obecność jedynie
tożsamościowego elementu symetrii. Na uwagę zasługuje struktura krystaliczna
omawianego związku, utworzona przez bardzo interesujący system
międzycząsteczkowych oddziaływań ∙∙∙ pomiędzy pierścieniami pirydynowymi
oraz wiązań wodorowych typu OH∙∙∙O i OH∙∙∙Cl, w których tworzeniu
uczestniczą nieskoordynowane jony chlorkowe wraz z dwiema cząsteczkami wody
krystalizacyjnej.

Rysunek 14. Struktura molekularna kompleksu [Mn2(μ-Cl)2(2-CH2OHpy)4]Cl2·2H2O (CCDC 902422) [48]
Figure 14.
Molecular structure of [Mn2(μ-Cl)2(2-CH2OHpy)4]Cl2·2H2O (CCDC 902422) [48]
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W przypadku polimeru, o wzorze sumarycznym [Mn(SO4)(H2O)(2CH2OHpy)]n, struktura rozszyfrowana w oparciu o pomiary X-ray na
monokryształach wykazała, iż jednostka asymetryczna związku składa się z dwóch
jonów Mn(II), dwóch cząsteczek wody, dwóch N,O-donorowych cząsteczek 2hydroksymetylopirydyny, oraz dwóch anionów SO42- (Rysunek 15) [49]. Atom
Mn(1) wykazuje LK = 6, tworząc wiązania koordynacyjne z: atomem tlenu O(11)
cząsteczki wody, pirydynowym atomem azotu N(2) i atomem tlenu O(8) grupy
hydroksymetylowej. Dodatkowo, sferę koordynacyjną uzupełniają trzy atomy tlenu
(O(9), O(10), O(12)) pochodzące od trzech jonów SO42-, pełniących rolę ligandów
mostkujących pomiędzy trzema sąsiadującymi jonami Mn(II). Zgodnie
z klasyfikacją Harris’a jony SO42- wykazują znaczną różnorodność w modelach
koordynacji (od μ1 do μ10) [51]. Wśród opisanych przykładów [52-54] znaleźć
można mono-tridentny model koordynacji właściwy dla jonów SO42- występujący
w omawianym kompleksie. Wielościan koordynacyjny jonu centralnego
przypadającego na mer przyjmuje kształt zniekształconego oktaedru, w którego
podstawie znajdują się atomy N(2), O(8), O(11) oraz O(12). Pozycje aksjalne
obsadzone zostały przez atomy tlenu O(9) oraz O(10). Na deformację wielościanu
oprócz zróżnicowanych długości wiązań w zakresie od 2,1022(2) Å (Mn(1)-O(12))
do 2,247(2) Å (Mn(1)-N(2)) znaczny wpływ mają również wartości kątów
walencyjnych (O(12)-Mn(1)-N(2) 98,28°, N(2)-Mn(1)-O(8) 72,37°), odbiegające
od 180° i 90°. Analiza struktury krystalicznej wykazała, że polimer
[Mn(SO4)(H2O)(2-CH2OHpy)]n tworzy ciekawą, trójwymiarową sieć krystaliczną
(3D) złożoną z równoległych względem płaszczyzny bc warstw, tworzących motyw
„ściany z cegieł”, z wyraźnie zaznaczonymi dimerycznymi jednostkami
asymetrycznymi, naśladującymi strukturę katalazy manganowej.

Rysunek 15. Struktura molekularna kompleksu [Mn(SO4)(H2O)(2-CH2OHpy)]n (CCDC 908641) [49]
Figure 15.
Molecular structure of [Mn(SO4)(H2O)(2-CH2OHpy)]n (CCDC 908641) [49]
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Opisane strukturalnie kompleksy z pochodnymi pirydyny przebadano jako
katalizatory reakcji rozkładu H2O2 w roztworze wodnym [48, 49]. Ilości
wydzielonego w czasie tlenu monitorowano przy użyciu kwadropulowego
spektrometru mas (QMS). Ponadto, wyznaczono średnie ilości wydzielonego tlenu
oraz wartości TOF (ang. turnover frequency), czyli tak zwaną „częstość obrotów”
(częstość cykli katalitycznych) - określaną jako liczbę moli substratu biorących
udział w reakcji w jednostce czasu w przeliczeniu na mol katalizatora.
Towarzyszące temu procesowi zmiany w strukturze elektronowej metalu, podczas
reakcji utleniania i redukcji jonów manganu (Mn(II) ↔ Mn(III)), obserwowano
in situ z wykorzystaniem spektroskopii rezonansowego nieelastycznego
rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (RXES). Zarejestrowane
dwuwymiarowe mapy RXES potwierdziły zaangażowanie jonów Mn w procesy
utleniania i redukcji.
Porównując otrzymane parametry kinetyczne, można zauważyć, że najwyższą
aktywnością katalityczną charakteryzuje się kompleks [Mn2(μ-Cl)2(2CH2OHpy)4]Cl2·2H2O (TOF = 1,87·10-2 min-1) [48], co według autorów
najprawdopodobniej wynika z dimerycznej budowy tego związku, a więc
największym podobieństwem strukturalnym do katalazy manganowej.
W przypadku kompleksów [Mn(SO4)(H2O)(2-CH2OHpy)]n (TOF = 7,44·10-4 min-1)
[49] i [Mn(NCS)2(2-(CH2)2OHpy)2] (TOF = 1,25·10-3 min-1) [48] mniejsza
aktywność związana jest z koniecznością odpowiedniego usytuowania
sąsiadujących centrów manganowych i utworzeniem dimerycznej formy aktywnej
(funkcjonalnego
mimetyku
katalazy).
Dodatkowo,
dla
kompleksu
[Mn(SO4)(H2O)(2-CH2OHpy)]n [49] wykonano obliczenia teoretyczne, co
pozwoliło na zaproponowanie mechanizmu reakcji rozkładu nadtlenku wodoru.
UWAGI KOŃCOWE
Zaprezentowane przykłady literaturowe związków Mn wykazujących aktywność
wobec rozkładu H2O2, a tym samym aktywność Mn-KAT, ukazują jak intensywnie
współczesna nauka włączyła się w poszukiwanie małocząsteczkowych modeli tego
enzymu. Należy podkreślić, że opisane przez Zienkiewicz i współautorów [48, 49]
kompleksy, w przeciwieństwie do większości odnotowanych w literaturze przykładów
syntetycznych mimetyków Mn-KAT, są nie tylko rozpuszczalne w wodzie, ale co
istotne z punktu biologicznego, katalizują reakcję rozkładu H 2O2 w roztworze wodnym.
Rozpuszczalność katalizatorów w wodzie umożliwia ich przenikanie przez błony
komórkowe, a tym samym dobre przyswajanie przez organizm. Ponadto, co jest
niezwykle istotne, do zainicjowania reakcji dysproporcjonowania H 2O2, kompleksy te
nie wymagają dodatku zasady, jako akceptora protonów. W omawianych katalizatorach
funkcję zasad Lewisa pełnią aniony nieorganiczne (Cl-, SO42-NCS-) obecne w strukturze
związków. W związku z powyższym, według autorów układy te mogą być traktowane
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jako małocząsteczkowe, raczej funkcjonalne, niż strukturalne mimetyki katalazy
manganowej.
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ABSTRACT
This review focuses on advances in the synthesis and structural chemistry
of zinc alkoxide compounds for use in the catalytic ring-opening polymerization
(ROP) of lactides (LAs). This route was used for the preparation of lactic acid
based polymers – referred to as polylactides (PLAs). These polyesters have
ecofriendly properties such as renewability, biocompatibility, and biodegradability,
and are therefore among the most promising green polymers. PLAs have found
numerous specialty applications in the biomedical industry, such as biodegradable
screws and sutures, scaffolds for tissue engineering, matrices for controlled drug
delivery systems, and environmentally friendly food-packaging materials.
In industry, PLAs were synthesized by bulk polymerization of LA using tin(II)
alkoxides synthesized in situ from tin(II) 2-ethylhexanoate. The toxicity associated
with most tin compounds is a considerable drawback in the case of biomedical
applications. There has therefore been much research devoted to finding welldefined complexes of high activity containing biologically benign metals. In this
context, zinc alkoxides are very attractive non-toxic initiators for the synthesis
of polymers that could be used in medical and environmental fields. The most
broadly applied representations of zinc initiators for ROP of LA are zinc
carboxylates, β-diketonates, β-diketiminates, phenolates and bisphenolates,
trispyrazolyl- and trisindazolyl-borates, heteroscorpionates, aminophenolates,
Schiff base, and iminealkoxylates. The mentioned above initiators were classified
and analyzed in the context of their coordination chemistry and revealed catalytic
activity in the ROP of LA. The review contains only pioneering/groundbreaking
works that allowed for setting new research paths for each of the described groups
of initiators, showing how this theme has changed over the last several decades.

Keywords: zinc alkoxides, polylactide, polymerization, lactide, lactic acid
Słowa kluczowe: związki alkoksylowe cynku, polilaktyd, polimeryzacja, laktyd,
kwas mlekowy
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
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– anion acetyloacetonianowy
– grupa arylowa
– anion β-diketoiminowy
– grupa benzylowa
– alkohol benzylowy
– grupa butylowa
– kaprolakton
– grupa etylowa
– laktyd
– kwas mlekowy
– grupa metylowa
– średnia liczbowo masa cząsteczkowa
– średnia masa cząsteczkowa z pomiarów osmometrycznych
– n-butanol
– grupa octanowa
– grupa oktanianowa
– grupa izopropoksylowa
– grupa alkoksylowa
– grupa trifenylosilanowa
– grupa t-butoksylowa
– współczynnik polidyspersji, z ang. Polydispersity Index
– poli-D-laktyd
– poli-D,L-laktyd
– grupa fenylowa
– polikwas mlekowy, polilaktyd
– poli-L-laktyd
– grupa propylowa
– grupa alkilowa
– polimeryzacja z otwarciem pierścienia, z ang. RingOpening Polymerization
– temperatura krystalizacji
– temperatura zeszklenia
– tetrahydrofuran
– temperatura topnienia
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WPROWADZENIE
Związki alkoksylowe cynku odgrywają znaczącą rolę w wielu dziedzinach nauki.
Dobór odpowiednich ligandów funkcyjnych może wpływać na ich właściwości
fizykochemiczne, reaktywność i aktywność biologiczną. W chemii materiałowej
wykorzystywane są jako prekursory nanocząstek ZnO o szerokim spektrum zastosowań
optoelektronicznych [1, 2]. Właściwości elektroluminescencyjne aryloksylowych
związków cynku mają wpływ na to, że doskonale wpisują się w nurt badań z zakresu
elektroniki molekularnej oraz fotoniki [3, 4]. W badaniach biologicznych już dawno
zwrócono uwagę na ich właściwości przeciwbakteryjne [5, 6] i przeciwgrzybiczne [7,
8]. Kompleks cynku z tlenkiem 2-pirydynotiolu [Zn(Pyr)2]2 jest aktywnym składnikiem
wielu szamponów przeciwłupieżowych, w tym m.in. Head & Shoulders [9].
W biochemii z powodzeniem wykorzystywane są jako modelowe układy naśladujące
działanie enzymów [10, 11] lub jako znaczniki miejsc fosforylacji w białkach [12].
Natomiast w farmakologii kompleksy cynku z hydroksypironami od wielu lat badane są
jako związki insulinonaśladowcze lub hepatoprotekcyjne [13, 14].
Ze względu na wyjątkowe właściwości katalityczne związki alkoksylowe cynku
stosowane są jako katalizatory enancjoselektywnej alkilacji aldehydów, asymetrycznej
epoksydacji α,β-nienasyconych ketonów, dekarboksylacji kwasów karboksylowych
oraz jako inicjatory kopolimeryzacji epoksydów z CO2, polimeryzacji eterów i estrów
cyklicznych [15]. W ciągu ostatnich dwudziestu lat szczególną uwagę skupiono na
wykorzystaniu tej grupy związków w syntezie materiałów poliestrowych. Olbrzymie
zainteresowanie tymi polimerami związane jest z ich szerokimi możliwościami
aplikacyjnymi w przemyśle, gdzie stosowane są jako materiały biomedyczne lub
tworzywa termoplastyczne. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym zainteresowanie
tą grupą polimerów jest zdolność do degradacji hydrolitycznej lub biologicznej oraz
możliwość otrzymywania niektórych monomerów ze źródeł odnawialnych. Ekologiczny
aspekt poliestrów powoduje, że doskonale wkomponowują się one w realizowany od
wielu lat program „zielonej chemii”. W grupie najczęściej otrzymywanych polimerów,
obok polikaprolaktonu, poliglikolidu, polidioksanonu i poliwęglanu trimetylenu ważne
miejsce zajmuje polilaktyd, którego produkcja stanowi 40 % wszystkich polimerów
biodegradowalnych.

1. POLILAKTYD – ZNACZENIE, WŁAŚCIWOŚCI
FIZYKOCHEMICZNE I METODY SYNTEZY
Polilaktyd, polikwas mlekowy (PLA) jest termoplastycznym poliestrem
alifatycznym, otrzymywanym przez polimeryzację kwasu mlekowego (LAc) lub
jego cyklicznego dimeru – laktydu (LA). W literaturze naukowej PLA ze względu
na odnawialny charakter surowców i zdolność do biodegradacji określany jest
mianem polimeru „podwójnie zielonego” lub tworzywa XXI wieku [16]. PLA jest
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najbardziej zaawansowanym technologicznie polimerem biodegradowalnym.
Materiały wykonane z PLA wykazują właściwości zbliżone do poliolefin.
Podwaliny pod metody przetwarzania kwasu mlekowego stworzyli Gay-Lussac
i Pelouze, którzy w swej pionierskiej pracy z 1833 r. opisali otrzymywanie LA [17].
W toku zainicjowanych badań Pelouze dwanaście lat później otrzymał PLA
w wyniku polikondensacji LAc [18]. Pierwsze doniesienia o katalitycznej
polimeryzacji LA przy użyciu ZnCl2 pochodzą z pracy Bischoff’a i Waldena
z 1894 r. [19]. Znaczący postęp w tej dziedzinie badań dokonał się dopiero w 1932
r. za sprawą firmy DuPont, która otrzymała PLA metodą polimeryzacji LA
w obecności K2CO3 [20]. Badania DuPont zostały zwieńczone opatentowaniem
w 1954 r. technologii otrzymywania zw. procesem Carothers’a [21]. Jednak
nieadekwatność metody do zastosowania w skali przemysłowej, trudności
z otrzymywaniem polimeru wysokocząsteczkowego i wysoki koszt produkcji
spowodowały, że PLA po uzyskaniu akceptacji FDA na początku lat
siedemdziesiątych stosowany był głównie w medycynie jako implanty
ortopedyczne, nici chirurgiczne, protezy naczyń i arterii, systemy uwalniania leków
[22, 23]. Przykłady polilaktydowych aplikacji medycznych przedstawiono na
Rysunku 1.

Rysunek 1.
Figure 1.

Implanty chirurgiczne wykonane z PLA [24-26]
Surgical implants made from PLA [24-26]

Na szeroką skalę na rynek tworzyw sztucznych PLA został wprowadzony
w połowie lat dziewięćdziesiątych za sprawą firmy Cargill. Obecnie roczna
produkcja PLA na świecie wynosi ok. 180 tys. ton, z czego blisko 80% wytwarza
firma Nature Works. Jego cena na rynkach europejskich oscyluje w granicach 2 - 5
euro za kg. PLA znalazł szereg nowych zastosowań w sektorze spożywczym,
kosmetycznym, odzieżowym i rolnictwie, gdzie używany jest do produkcji: toreb
kompostowych, opakowań i folii żywnościowych, naczyń jednorazowego użytku,
mat osłonowych, folii ogrodniczych i włókien tekstylnych (Rysunek 2) [27, 28].
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Rysunek 2.
Figure 2.
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Opakowania produktów spożywczych i przedmioty codziennego użytku wykonane z PLA [29]
Food packaging and everyday items made from PLA [29]

1.1. METODY OTRZYMYWANIA

PLA na skalę przemysłową wytwarza się dwiema metodami: bezpośredniej
polikondensacji kwasu mlekowego i polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP,
z ang. Ring-Opening Polymerization) LA. Podstawowym surowcem do syntezy
PLA jest LAc otrzymywany metodą biotechnologiczną z surowców roślinnych
w wyniku hydrolizy enzymatycznej skrobi do glukozy, połączonej z bakteryjną
fermentacją [30]. Największą szybkość i wydajność fermentacji osiągnięto
wykorzystując bakterie z rodzaju Lactobacillus, których gatunki umożliwiają
otrzymanie enancjomerów L-LAc, D-LAc (Rysunek 3a) lub mieszaniny obu
o różnym składzie procentowym [31]. W technologii opracowanej przez Cargill
Dow ze skrobi kukurydzianej otrzymuje się kwas mlekowy zawierający 99.5%
izomeru L [32]. LA otrzymywany jest metodą termicznej (190 – 210 °C)
depolimeryzacji oligomerów kwasu mlekowego pod niskim ciśnieniem (0,01 – 0,02
MPa) w obecności katalizatorów metalicznych [33]. Ze względu na obecność
dwóch centrów chiralności w cząsteczce, LA występuje w formie trzech
diastereoizomerów: L-LA, D-LA oraz mezo-LA. Jako substratu w reakcjach ROP
używa się również mieszaniny racemicznej oznaczanej skrótem rac-LA (Rysunek
3b).
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Stereoizomery a) kwasu mlekowego: L-LAc i D-LAc; oraz b) laktydu: L-LA, D-LA, mezo-LA
Stereoisomers of a) lactic acid: L-LAc i D-LAc; b) lactide: L-LA, D-LA, meso-LA

1.1.1.

Bezpośrednia polikondensacja kwasu mlekowego

Metoda polega na stopniowej polimeryzacji LAc w obecności katalizatora
w temperaturze 150 – 180 °C (Rysunek 4).
O

O
n

katalizator

HO

OH

T, P

O

HO
O

LAc
Rysunek 4.
Figure 4.

OH
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+ (n-1) H2O

n-2 O
PLA

Polikondensacja LAc
LAc polycondensation

Z uwagi na odwracalny charakter polikondensacji usuwanie wody z układu
determinuje wzrost łańcucha i zwiększenie stopnia przereagowania. Bezpośrednia
polikondensacja LAc prowadzi do otrzymania produktów o niewielkim ciężarze
cząsteczkowym (Mn = 2 – 10 kDa) i o bardzo wąskim zakresie zastosowań. Dlatego
też niskocząsteczkowy PLA zamieniano w wysokocząsteczkowy w wyniku
sprzęgania pojedynczych łańcuchów za pomocą aktywnych grup końcowych [34].
W 1994 japoński koncern Mitsui Chemicals, wykorzystując polikondensację LAc
w wysoko wrzącym rozpuszczalniku organicznym połączoną z azeotropowym
usuwaniem wody i dodatkowym osuszaniem zawracanego rozpuszczalnika,
opracował technologię syntezy wysokocząsteczkowego PLA na skalę przemysłową
[35]. Największą wydajność reakcji i najwyższe masy molowe, dochodzące do
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wartości Mn = 300 kDa, uzyskano stosując katalizatory cynowe: pył Sn, SnO,
halogenki i karboksylany Sn(II) [36].
1.1.2.

Polimeryzacja z otwarciem pierścienia

Polimeryzacja z otwarciem pierścienia LA jest najbardziej efektywną metodą
syntezy PLA, umożliwiającą otrzymanie materiałów o kontrolowanym ciężarze
cząsteczkowym, strukturze i niewielkiej dyspersyjności. Produktem ROP LA jest
polimer z końcową grupą α-estrową lub karboksylową i ω-hydroksylową (Rysunek
5).
O
O
O
O

inicjator

* O

O
O

O
LA
Rysunek 5.
Figure 5.

*
n

PLA

Polimeryzacja z otwarciem pierścienia (ROP) LA
Ring-Opening Polymerization of LA

Siłą napędową ROP jest ujemna entalpia procesu (ok. -23 kJ/mol), wywołana
uwolnieniem energii naprężenia pierścienia w monomerze w trakcie jego przemiany
w jednostkę liniowego poliestru [37, 38]. Polimeryzacja może być prowadzona
w roztworze, w masie, w stopie i suspensji, według mechanizmu kationowego,
anionowego, koordynacyjno-insercyjnego lub aktywowanego monomeru [39].
W zależności od rodzaju użytego inicjatora otwarcie pierścienia i wzrost łańcucha
może następować w wyniku rozerwania wiązania pomiędzy endocyklicznym
atomem tlenu a atomem węgla grupy alkilowej (mechanizm kationowy) lub
acylowej (pozostałe mechanizmy) [40].
Synteza wysokocząsteczkowego PLA metodą polimeryzacji z otwarciem
pierścienia wymaga użycia wysokiej czystości monomeru, gdyż typowe
zanieczyszczenia takie jak woda, kwas mlekowy lub mleczanomlekowy są
przenośnikami łańcucha i koinicjatorami (grupy –OH) lub inhibitorami (grupy
–COOH). W warunkach przemysłowych LA oczyszcza się przez rektyfikację,
a następnie krystalizację w masie metodą topnienia strefowego [41].
Ze wszystkich przebadanych inicjatorów polimeryzacji LA, największą
wydajność
i
selektywność
procesu,
pozwalającą
na
otrzymanie
wysokocząsteczkowych polimerów o kontrolowanych właściwościach fizykoche-
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micznych, uzyskano z zastosowaniem kowalencyjnych alkoksylanów Al, Mg, Sn,
Ti, Y, Zr i Zn [42].
Zgodnie z mechanizmem koordynacyjno-insercyjnym przedstawionym na
Rysunku 6 inicjatorami procesu ROP są związki alkoksylowe metali o ogólnym
wzorze [M(L)m(OR)], gdzie M – kation metalu, L to ligand stabilizujący, a OR to
alkoksylowa grupa inicjująca.
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O

M(L)m
O

[M(L)m(OR)]
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RO

O
O

M(L)m

O
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O
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O
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O
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Rysunek 6.
Figure 6.
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O

O
O

M(L)m
n

ROP LA według mechanizmu koordynacyjno-insercyjnego
ROP of LA by coordination-insertion mechanism

W pierwszym etapie polimeryzacji następuje koordynacja LA poprzez
egzocykliczny atom tlenu do M, która powoduje wzrost nukleofilowości grupy
inicjującej i elektrofilowości grupy karbonylowej monomeru. W kolejnych etapach
reakcji w wyniku insercji LA w wiązanie M–OR inicjatora, dochodzi do zerwania
wiązania tlen-acyl i otwarcia pierścienia. Dalsza propagacja zachodzi na
alkoksylowych centrach aktywnych, które stanowi łańcuch polimeru kowalencyjnie
związany z metalem [43].
Procesowi wzrostu łańcucha makrocząsteczek towarzyszą uboczne reakcje
nukleofilowego ataku centrum aktywnego na karbonylowe atomy węgla innej
(transestryfikacja międzycząsteczkowa, Rysunek 7a) lub własnej (transestryfikacja
wewnątrzcząsteczkowa, Rysunek 7b) makrocząsteczki.
W przypadku silnie zasadowych alkoksylanów obserwuje się również
epimeryzację centrum chiralnego LA (Rysunek 7c), której konsekwencją jest
zmiana czystości optycznej monomeru, przekładająca się na zmianę taktyczności
polimeru [44]. Ze wszystkich reakcji ubocznych towarzyszących ROP najmniej
korzystną jest transestryfikacja wewnątrzcząsteczkowa (makrocyklizacja),
prowadząca do redukcji ciężaru cząsteczkowego wskutek powstania cyklicznych
oligomerów [37].
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Najczęściej stosowanym inicjatorem polimeryzacji z otwarciem pierścienia jest
oktanian cyny(II) [Sn(Oct)2], dopuszczony przez FDA do produkcji PLA
o zastosowaniach biomedycznych lub przeznaczonych do kontaktu z żywnością
[45]. [Sn(Oct)2] wykazuje wysoką aktywność katalityczną w procesie ROP LA,
umożliwia otrzymanie polimerów o wartościach masy cząsteczkowej rzędu 106 Da
przy ponad 90% konwersji i racemizacji < 1% w ciągu 2 – 5 h w temperaturze 180
– 210 °C [46].
W literaturze wiele uwagi poświęcono wyjaśnieniu mechanizmu polimeryzacji
estrów cyklicznych w obecności [Sn(Oct)2]. Za wiodącą przyjmuje się teorię
opracowaną przez Penczka, która postuluje przekształcanie się [Sn(Oct)2]
w alkoksylowe centra aktywne w wyniku reakcji z hydroksylowym ko-inicjatorem
– stanowiącym zanieczyszczenie monomeru (woda, kwas mlekowy) [47].
Potwierdzona na drodze eksperymentalnej w badaniach polimeryzacji LA i CL,
inicjowanych alkoksylanami Sn(II), wytwarzanymi w równowagowych reakcjach
[Sn(Oct)2] z nBuOH [48].
Główną wadą handlowego inicjatora jest toksyczność cyny, która w trakcie
polimeryzacji zostaje wbudowana w łańcuch polimeru, a jej usunięcie przysparza
dużych trudności i jest procesem stosunkowo kosztownym i czasochłonnym [49].
W związku z powyższym, w literaturze obserwuje się tendencję do poszukiwania
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wysokowydajnych inicjatorów polimeryzacji LA, opartych na nietoksycznych
metalach np. Mg, Zn, Ca, Na, K [50, 51]. Głównym czynnikiem ograniczającym
zastosowanie tych inicjatorów w procesach przemysłowych jest ich zdolność do
wytwarzania materiałów o ciężarze cząsteczkowym (Mn), zazwyczaj nie
przekraczającym 100 kDa. W chwili obecnej w procesie otrzymywania
wysokocząsteczkowego PLA w skali wielkotonażowej żaden z inicjatorów nie jest
w stanie zastąpić [Sn(Oct)2].
1.2. STEREOSELEKTYWNA POLIMERYZACJA LAKTYDÓW

Występowanie LA w postaci trzech diastereoizomerów, pozwala otrzymywać
polimery o różnorodnej mikrostrukturze ich łańcuchów w zależności od rodzaju
użytego monomeru, a w przypadku mezo-LA i rac-LA również rodzaju inicjatora
(Rysunek 8) [52]. Otwarcie pierścienia LA w procesie ROP powoduje jednoczesne
przyłączenie do końca rosnącego łańcucha pary asymetrycznych atomów węgla.
W celu opisania rozkładu konfiguracji na ośrodkach asymetrii w łańcuchu polimeru
używa się pojęcia taktyczności. Polimeryzacja enancjomeru L-LA lub D-LA
prowadzi do uzyskania wyłącznie izotaktycznego PLA, charakteryzującego się
identyczną konfiguracją na wszystkich asymetrycznych atomach węgla w łańcuchu.
W przypadku poli(L-laktydu) oznaczanego skrótem PLLA jest to konfiguracja
{SS}, a dla poli(d-laktydu), PDLA konfiguracja {RR}. W stereoselektywnej
polimeryzacji mezo-LA i rac-LA o strukturze powstającego polimeru decyduje
chiralność centrum aktywnego, narzucająca stereochemię przychodzącego
monomeru lub ostatnia jednostka rosnącego łańcucha, sterująca wprowadzeniem
kolejnego monomeru. W wyniku polimeryzacji mezo-LA można uzyskać
syndiotaktyczny polilaktyd [53] o zmieniającej się na przemian konfiguracji {RS}
na asymetrycznych atomach węgla lub heterotaktyczny [54] o zmieniającej się na
przemian konfiguracji pary asymetrycznych atomów węgla {SSRR}. Największe
zróżnicowanie pod względem strukturalnym otrzymywanych poliestrów daje
polimeryzacja rac-LA. W zależności od rodzaju użytego inicjatora możliwa jest
enancjoselektywna polimeryzacja tylko jednego steroizomeru, prowadząca do
powstania izotaktycznego PLLA lub PDLA [55, 56] albo polimeryzacja obu, dająca
izotaktyczny stereoblok [57]. Jeżeli polimeryzacja zachodzi z naprzemienną
addycją monomeru L i D to jej skutkiem jest powstawanie heterotaktycznego
łańcucha [58]. Natomiast brak stereokontroli nad polimeryzacją prowadzi do
powstania ataktycznego polilaktydu o przypadkowej konfiguracji na
asymetrycznych atomach węgla.
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Figure 8.

Rodzaje mikrostruktury łańcuchów PLA
The different microstructures of PLA

1.3. WŁAŚCIWOŚC FIZYKOCHEMICZNE POLILAKTYDÓW

Materiały wykonane z PLA cechuje szeroki zakres właściwości
fizykochemicznych i użytkowych, zależnych od struktury i masy molowej polimeru
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[59, 60]. Stosunek zawartości izomerów L i D w łańcuchu wywiera istotny wpływ
na właściwości reologiczne, szybkość degradacji, zdolność do krystalizacji oraz
temperaturę topnienia (Tm) i zeszklenia (Tg) PLA. Izotaktyczny PLLA i PDLA
charakteryzują się wysokim stopniem krystaliczności rzędu 45 – 70%, podczas gdy
ataktyczny i heterotaktyczny PDLLA są amorficzne o gorszych właściwościach
mechanicznych i kilkukrotnie krótszym czasie biodegradacji. Właściwości zbliżone
do PLLA wykazuje również krystaliczny, syndiotaktyczny PDLLA. Natomiast
mieszanina PLLA i PDLA prowadzi do powstania stereokompleksów o większej
wytrzymałości, stabilności termicznej (Tm = 220 – 240°C) i odporności na
hydrolizę. Powstawanie stereokompleksów obserwowano również dla
stereoblokowego PDLLA [60]. W Tabeli 1 zestawiono najważniejsze parametry
fizykochemiczne dla PLLA i ataktycznego PDLLA.
Tabela 1.
Table 1.

Wybrane właściwości fizykochemiczne PLLA i ataktycznego PDLLA

Selected physicochemical properties of PLLA and atactic PDLLA

Wybrane właściwości mechaniczne i fizykochemiczne

PLLA

PDLLA

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)

50–70

40–53

Umowna granica plastyczności (MPa)

68–70

49–53

Wydłużenie przy zerwaniu (%)

1–7

5–7

Moduł Younga (MPa)

3000–4200

3650–4000

50–120

84–88

Udarność według Izoda z karbem (kJ/m )

3–7

1.5–2

Udarność według Charpy z karbem (kJ/m2)

10–32

3.5–22

Twardość Rockwella

82–88

72–78

Temperatura zeszklenia (°C)

55–65

50–60

Temperatura krystalizacji (°C)

~123

brak

Temperatura mięknięcia (°C)

170–190

brak

Gęstość (g/cm3)

1,25–1,29

1,27

Okres biodegradacji (m-ce)

< 24

>2

Wytrzymałość na zginanie (MPa)
2

Przykład ilustrujący, w jaki sposób dobór monomeru o odpowiedniej
konfiguracji może zmieniać właściwości funkcjonalne PLA został przedstawiony
na Rysunku 9 [62].
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Kawa w 100 C

PDLLA
Rysunek 9.
Figure 9.

PLLA

Porównanie stabilności termicznej i właściwości użytkowych kubków wykonanych
z ataktycznego PDLLA i izotaktycznego PLLA [62]
Comparison of thermal and performance properties of coffee cups made from atactic PDLLA
and isotactic PLLA [62]

2. CYNKOWE INICJATORY POLIMERYZACJI LAKTYDÓW
Pierwsze próby zastosowania związków cynku jako inicjatorów procesu
polimeryzacji estrów cyklicznych sięgają końca XIX wieku [19]. W swej
początkowej fazie badania aktywności katalitycznej związków cynku w procesie
ROP LA skoncentrowane były wokół pyłu cynkowego [63], ZnO [64], ZnX2 (X =
Cl, Br, I) [65-67], soli cynkowych aminokwasów [68] oraz karboksylanów cynku
[69-71], a w szczególności mleczanu cynku ([Zn(LAc)2]) [72, 73]. Większość
z wymienionych inicjatorów, z wyjątkiem karboksylanów cynku z uwagi na brak
kontroli nad procesem polimeryzacji, inicjowanie reakcji ubocznych, niską
konwersję monomeru i tendencję do otrzymywania niskocząsteczkowych
polimerów okazała się mało interesującym obiektem badań. Pył cynkowy obok
związków cyny był najczęściej wykorzystywanym inicjatorem ROP w procesach
przemysłowych. Jednak dopiero w 1996 Vert i współpracownicy wykazali, że
właściwą formą inicjującą polimeryzację jest tworzący się w warunkach reakcji
[Zn(LAc)2] [74], który umożliwiał otrzymanie polimeru o wartości Mn = 86 kDa
i PDI = 1,8 przy 98% konwersji L-LA w ciągu 144 h w temperaturze 148 °C [75].
Główną wadą [Zn(LAc)2] był relatywnie długi czas polimeryzacji w porównaniu do
[Sn(Oct)2]. Obecnie pył cynkowy i ZnO wykorzystywane są jako katalizatory
wstępnej polikondensacji LAc, a następnie depolimeryzacji niskocząsteczkowych
oligomerów PLA w procesie wytwarzania LA [76]. Znaczący wzrost kontroli nad
procesem polimeryzacji LA w obecności prostych soli cynku uzyskano poprzez
zastosowanie
obojętnych
ligandów
donorowych.
Bezwodny
octan
i trifluorometanosulfonian cynku w obecności 2,2’-bipirydyny i 1,10-fenantroliny
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w polimeryzacji rac-LA (rac-LA/Zn = 500), w temperaturze 150 °C, w czasie
24 – 48 h umożliwiały otrzymanie polimerów o Mn w zakresie 23 – 76 kDa i PDI:
1,6 – 2,0 [77].
Prace Penningsa z początku lat dziewięćdziesiątych wykazały, że aktywność
katalityczna β-diketonianów cynku (Rysunek 10, A1 i A2) w polimeryzacji L-LA
jest bardzo zbliżona do obserwowanej dla [Zn(LAc)2] [78, 79]. Inicjator
A1 w polimeryzacji L-LA przy stosunku molowym reagentów L-LA/Zn = 1000
w temperaturze 110° C w ciągu 190 h prowadził do otrzymania
wysokocząsteczkowego PLLA o wartości Mv = 800 kDa. Proces polimeryzacji
pozbawiony był jednak kontroli, 15-krotne zwiększenie ilości L-LA w mieszaninie
reakcyjnej nie wpływało na wzrost masy cząsteczkowej polimeru,
a niewyznaczenie współczynnika polidyspersji utrudniało prawidłową interpretację
wyniku. Natomiast Iwasa, w polimeryzacji L-LA (L-LA/Zn = 2041) inicjowanej
[Zn(acac)2] (Rysunek 10, A2), w 140 °C, w ciągu 30 min otrzymał polimer
o Mn = 20 kDa i PDI = 1,32 przy zaledwie 19% konwersji monomeru. Dodanie do
badanego układu molowego równoważnika AlEt3 skutkowało uzyskaniem 96%
konwersji monomeru w ciągu zaledwie 10 min i otrzymaniem polimeru o Mn = 72
kDa oraz PDI = 1,83 [80]. Penczek wykorzystując polimeryzację LA, inicjowaną
[Zn(Oct)2] w obecności nBuOH udowodnił, że centrum aktywne ma postać
makroalkoksylanu [81]. Chakraborty wykorzystując [Zn(OAc)2] w obecności
BnOH jako inicjator polimeryzacji L-LA w masie (L-LA/Zn = 200) w temperaturze
145 °C w ciągu zaledwie 8h otrzymał polimer o wartości Mn = 65 kDa i PDI = 1,20
[71].
H
O

O

O

R1

R1

O

Zn
O

O

O
Zn

O
H

[Zn(LAc)2]

O
R2

O
R2

A1: R1 = Et, R2 = tBu
A2: R1 = R2 = Me

Rysunek 10. Mleczan cynku i diketoniany cynku (A1 – A2)
Figure 10.
Zinc lactate and zinc diketonates (A1 – A2)

Możliwość łatwego wytwarzania centrów aktywnych koordynacyjnoinsercyjnej ROP z prekursorów karboksylanowych, amidkowych lub
metaloorganicznych sprawiła, że alkoksylany stały się najbardziej obiecującą
i najliczniejszą grupą cynkowych inicjatorów polimeryzacji estrów cyklicznych.
Bezpośrednie użycie w polimeryzacji prostych alkoksylanów o ogólnym wzorze
[Zn(OR)2], gdzie R = Me, Et, iPr, tBu nastręczało olbrzymich trudności. Ich niska
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rozpuszczalność i tendencja do tworzenia asocjatów w roztworze wiązała się
z koniecznością zastosowania wysokich temperatur i wydłużenia czasu
polimeryzacji, co z kolei miało wpływ na wzrost reakcji ubocznych [42].
Z podobnych względów małym zainteresowaniem cieszyły się inicjatory
syntezowane in situ w reakcjach ZnEt2 z hydroksyestrami, które umożliwiały
otrzymanie w temperaturze 130 °C PDLLA o Mn = 15,9 kDa i PDI = 2,7, w czasie
2 h [82]. O ile proste związki alkilo(alkoksylowe)cynku o wzorze [RZnOR] (gdzie
R = Me, Et, iPr) wykorzystywane były z powodzeniem jako inicjatory
polimeryzacji ε-CL [83] i β-propiolaktonu [84] to w polimeryzacji LA z uwagi na
inicjowanie reakcji ubocznych nie odegrały ważniejszej roli. Jednym z nielicznych
przykładów ich zastosowań jest użycie [EtZnOiPr] jako inicjatora kopolimeryzacji
L-LA i ε-CL [85]. Natomiast w kopolimeryzacji rac-LA i ε-CL z powodzeniem
wykorzystano związek cynku syntezowany w reakcji bis-(bis(trimetylosililo)amidku) cynku – [Zn(N(SiMe3)2)2] z iPrOH, który umożliwiał otrzymanie PLGA
o masie cząsteczkowej Mn = 22 – 27 kDa i PDI 1,6 – 2,0, w temperaturze 180 °C,
w czasie 2 h [86].
Największą kontrolę nad procesem polimeryzacji, w połączeniu z wysoką
wydajnością i możliwością syntezy polimerów o określonych właściwościach
fizykochemicznych uzyskano stosując heteroleptyczne kompleksy, w których atom
centralny stabilizowany był przez stanowiący zawadę przestrzenną dwu lub trzy
donorowy ligand kleszczowy. W przypadku związków kompleksowych cynku
funkcję taką doskonale spełniały ligandy: trispirazolilo- i trisindazolilo-boranowe,
β-diketoiminowe, β-ketoiminowe, aminofenolanowe, zasady Schiffa, fenolany oraz
karbeny. Różnorodność struktury ligandów donorowych pozwalała na otrzymanie
szerokiej
gamy
inicjatorów
lub
ich
halogenkowych,
amidkowych
i metaloorganicznych prekursorów, które w ciele stałym występują w postaci jedno
lub wielordzeniowych związków kompleksowych.
Zastosowanie przez Chisholma trójkleszczowych, monoanionowych ligandów
trispirazolilo- i trisindazolilo-boranowych [87, 88] do stabilizacji atomu metalu
pozwoliło na syntezę dobrze zdefiniowanych, jednordzeniowych zarówno
w roztworze jak i w stanie krystalicznym inicjatorów ROP LA, wykazujących
preferencje do polimeryzacji formy mezo-LA ponad L i D (Rysunek 11, B1 – C1)
[89-91].
Niechiralny inicjator B1 podobnie jak jego magnezowy odpowiednik umożliwiał
diastereoselektywną polimeryzację mezo-LA z mieszaniny mezo- i rac-LA
w CH2Cl2 w temperaturze 22 °C, prowadząc do otrzymania w przewadze
syndiotaktycznego PDLLA. Podczas gdy chiralny inicjator C1 w tych samych
warunkach polimeryzował wszystkie stereoizomery z porównywalną szybkością do
momentu osiągnięcia 30% konwersji monomeru, po przekroczeniu której bardziej
preferowany był ponownie mezo-LA. Odkrycie Chisholma wywołało intensywny
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rozwój badań nad kompleksami metali z trójkleszczowymi ligandami
zawierającymi donorowe ugrupowanie pirazolowe, w wyniku których otrzymano
kompleksy heteroskorpionowe oraz bispirazoliloamidowe (Rysunek 11, D1 – E1)
[92-95]. Użycie heteroskorpionianów cynku w polimeryzacji rac-LA pozwalało na
uzyskanie heterotaktycznego lub izotaktycznego polimeru przy czym sam proces
wymagał długich czasów reakcji i podwyższonej temperatury [93, 94].
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Rysunek 11. Heteroleptyczne związki kompleksowe cynku z tripodalnymi, monoanionowymi ligandami
trispirazolilo- i trisindazolilo-boranowymi (B1 – C1), heteroskorpionowymi (D1 – D3) oraz
bispirazoliloamidowym (E1)
Figure 11.
Heteroleptic zinc compounds with tripodal, monoanionic trispyrazolyl- and trisindazolyl-borate
(B1 – C1), heteroscorpionate (D1 – D3) and bispyrazolylamide (E1) ligands

Za sprawą przełomowej pracy Coatesa [96], opisującej stereoselektywną
polimeryzację rac-LA w obecności związku G1 do heterotaktycznego PDLLA,
realizowaną przez kontrolę ostatniej jednostki rosnącego łańcucha, pojawiło się
ogromne zainteresowanie β-diketoiminowymi związkami kompleksowymi cynku
(Rysunek 12) [97-100].
Ten sam zespół badawczy wykazał w polimeryzacji rac-LA inicjowanej
kompleksami F1, F2, G1, G2 (Rysunek 12), że szybkość polimeryzacji, kontrola jej
przebiegu oraz właściwości polimeru w dużym stopniu zależą od rodzaju grupy
inicjującej [101]. PLA otrzymany w obecności grupy –N(SiMe3)2 i –OAc
w przeciwieństwie do –OiPr, charakteryzował się niską masą cząsteczkową i dużą
polidyspersyjnością. W kontekście przedstawionych badań Chisholm udowodnił, że
zamiana inicjującej grupy –OiPr na –OSiPh3 (F4) powoduje blisko 400 krotnie
wolniejszą polimeryzację, podczas gdy użycie –OtBu (F5) pozwala osiągnąć
zbliżone rezultaty [102]. W oparciu o badania obu zespołów możliwe było ułożenie
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szeregu, opisującego zależność szybkości polimeryzacji od rodzaju grupy
inicjującej: OiPr ≥ OtBu > NiPr2 > N(SiMe3)2 > OAc > OSiPh3.
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Rysunek 12. Heteroleptyczne związki kompleksowe cynku z ligandami β-diketoiminowymi (F1 – G2),
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Figure 12.
Heteroleptic zinc compounds with β-diketonate (F1 – G2), β-diketoiminephosphine (H1 – H4),
β-ketoimine (I1 – I4), β-ketoiminephosphine (J1 – J2) and iminealkoxy ligands (K1 – K3)

Kolejnym niezmiernie istotnym odkryciem było udowodnienie, że dla
inicjatora G1 niewielka zmiana w strukturze liganda taka jak zamiana podstawnika
i
Pr w pierścieniu arylowym na Et lub nPr powoduje w przypadku rac-LA
pogorszenie stereoselektywności polimeryzacji o ok. 15% i zmniejszenie jej
szybkości 13 lub 33-krotnie, a w przypadku mezo-LA prowadzi do zmiany
taktyczności polimeru [101, 103]. Wpływowi podstawników w pierścieniach
arylowych BDI na aktywność polimeryzacji LA wiele uwagi poświęcił również
Lin, który dowiódł na przykładzie kompleksów [Zn(OBn)(BDI)], że obecność
elektronodonorowych grup w pozycji orto jest kluczem do osiągnięcia wysokiej
aktywności katalitycznej. Elektronodonorowe podstawniki (EDG) zmniejszają
kwasowość Lewisa atomu cynku, przyczyniając się do osłabienia wiązania
Zn−OBn, co sprzyja szybkiej koordynacji i ułatwia insercję LA (Rysunek 13a).
Obecność elektronoakceptowowych podstawników (EWG) w pierścieniach
arylowych ligandów wywołuje odwrotny efekt, wzrost kwasowości atomu
centralnego przekłada się na drastyczne obniżenie aktywności katalitycznej
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(Rysunek 13b). Zgodnie z przedstawioną teorią zastąpienie 3-metylofenylu na 3chlorofenyl spowodowało wydłużenie czasu polimeryzacji 50 merów L-LA (toluen,
RT) z 2 min do 290 min [104]. Prace Lina stanowią bardzo dobre kompendium
wiedzy na temat reaktywności i natury heteroleptycznych kompleksów cynku
[105].
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Rysunek 13. Wpływ podstawników elektronodonorowych (EDG, a) i elektronoakceptorowych (EWG,
b) w pierścieniach aromatycznych ligandów β-diketoiminowych na szybkość polimeryzacji
L-LA inicjowanych kompleksami [Zn(OBn)(BDI)]
Figure 13.
The effect of electron-donating (EDG, a) and electron withdrawing (EWG, b) substituents
at the phenyl rings of β-diketiminate ligands for the ROP of the L-LA initiated
by the [Zn(OBn)(BDI)] derivatives

Sukces β-diketoiminowych związków cynku przyczynił się do opracowania
szeregu alternatywnych inicjatorów takich jak β-diketoiminofosfiniany [106, 107],
β-ketoiminiany [108, 109], β-ketoiminofosfiniany [110] oraz iminoalkoksylany
[111] (Rysunek 12, H1-K3). Spośród wymienionych na szczególną uwagę zasługują
β-ketoiminowe kompleksy I1 – I4, wykazujące w obecności BnOH pozbawioną
stereoselektywności, ale blisko 10-krotnie wyższą aktywność katalityczną
w polimeryzacij rac-LA niż G1. Zastąpienie w pięcioczłonowym pierścieniu
chelatowym inicjatora I1 grupy iminowej grupą fosfoiminową (J1) spowodowało
wydłużenie czasu polimeryzacji 860 razy, w przypadku J2 zmiana była jeszcze
bardziej zauważalna i był on wolniejszy 1670 razy niż I2 [110]. Carpentier
w polimeryzacji rac-LA (rac-LA/Zn = 100) w obecności iminoalkoksylanów K1 –
K2 i BnOH wykazał, że zwiększenie temperatury polimeryzacji z 20 do 50 °C
powoduje ponad 15-krotny wzrost jej szybkości, nie pogarszając właściwości
fizykochemicznych otrzymanych polimerów [111].
Badania Hillmyera i Tolmana nad kompleksami aminofenolanowymi
doprowadziły do odkrycia jednego z najbardziej efektywnych cynkowych
inicjatorów polimeryzacji LA (Rysunek 14, M1), który umożliwiał otrzymanie PLA
o masie 130 kDa w ciągu zaledwie 18 min w temperaturze pokojowej [112].
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Aktywność katalityczną jaką wykazywał inicjator M1 była 8-krotnie wyższa niż
w przypadku opublikowanego wcześniej bisaminofenolanowego kompleksu N1
[113, 114]. Z uwagi na olbrzymie możliwości syntezy ligandów
aminofenolanowych jakie stwarza kondensacja Mannicha wiele alternatywnych
układów katalitycznych zostało do chwili obecnej opisanych w literaturze [115117].
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Rysunek 14. Aminofenolanowe związki kompleksowe cynku (L1 – N1)
Figure 14.
Zinc aminophenolates (L1 – N1)

Zasady Schiffa podobnie jak Mannicha stanowią bardzo atrakcyjną grupę
wielofunkcyjnych ligandów donorowych, z uwagi na dogodną syntezę, która
umożliwia łatwą modyfikację czynników elektronowych i sterycznych.
W ROP największym zainteresowaniem cieszyły się związki cynku z dwu [118] lub
trzyfunkcyjnymi [119-122] ligandami salicylidenoiminowymi. Chisholm jako jeden
z pierwszych wykorzystał kompleksy cynku z N,O-donorowymi zasadami Schiffa
w polimeryzacji LA (Rysunek 15, O1 – O2), jednak ich aktywność katalityczna była
bardzo niska. Inicjator O1 pozwalał na osiągnięcie 90% konwersji monomeru
w polimeryzacji przeprowadzanej przy stosunku molowym LA/Zn = 20, w ciągu
3h, w temperaturze 25 °C, podczas gdy O2 na uzyskanie tych samych rezultatów
potrzebował aż 72 h z uwagi na steryczną grupę inicjującą, utrudniającą insercję
monomeru w wiązanie Zn–OR [118].
Lin bazując na wynikach Hillmyera i Tolmana zsyntezował szereg
alternatywnych inicjatorów iminowych na przykładzie których pokazał, że kluczem
do osiągnięcia wysokiej aktywności katalitycznej jest zastąpienie w strukturze
liganda fragmentu aldiminowego na ketiminowy (Rysunek 15, P1 – P3).
W polimeryzacji L-LA przeprowadzanej przy stosunku molowym L-LA/Zn = 50,
w temperaturze 20 °C, w obecności kompleksu P1, 97% konwersja monomeru
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następowała w czasie 30 min, podczas gdy zmodyfikowane strukturalnie inicjatory
P2 i P3 umożliwiały osiągnięcie porównywalnych wyników w temperaturze 0 °C
w ciągu zaledwie 4 min [119, 120]. W przeciwieństwie do Lina, Darensbourg
dokonał modyfikacji w obrębie fragmentu etylenodiaminowego ligandów,
wychodząc z L-fenyloalaniny, L-leucyny i L-metioniny otrzymał serię chiralnych IIrzedowych, aldiminowych zasad Schiffa (L*R1, 2-((E)-(2-(dimetylamino)-1-R1etyloimino)metylo)-4,6-di-tert-butylofenoli, gdzie R1 = Bn, iBu, EtSMe).
Aktywność katalityczną chiralnych kompleksów cynku Darensbourga, bedących
iminowymi analogami inicjatora L1 z inicjującą grupą –N(SiMe3)2 testowano
w ROP L- i rac-laktydu. W polimeryzacji rac-LA dowiedziono, że
stereoselektywna kontrola nad procesem jest zależna od steryczności podstawnika
przy chiralnym atomie węgla we fragmencie etylenodiaminowym. Wysoką
aktywność w polimeryzacji rac-LA (LA/Zn = 2000) wykazywał jedynie związek
[Zn(L*Bn)(N(SiMe3)2)], który umożliwiał otrzymanie polimeru o wartości Mn = 307
kDa i PDI = 1,07, w czasie 24 h, w temperaturze 25 °C [122]. Zespół Lina jako
pierwszy z powodzeniem wykorzystał kompleksy cynku z czterofunkcyjnymi
ligandami typu Salen w procesie ROP (Rysunek 15, Q1). W polimeryzacji L-LA,
inicjowanej związkiem Q1 przy stosunku reagentów L-LA/Zn = 75, 89% konwersja
monomeru zachodziła w ciągu 4,5 h w temperaturze 60 °C [123].
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Rysunek 15. Heteroleptyczne kompleksy cynku z dwu, trzy i czterofunkcyjnymi zasadami Schiffa (O1 – Q1)
Figure 15.
Heteroleptic zinc compounds with bi, tri or tetrapodal Schiff base (O1 – Q1)

Zdecydowanie najsłabiej przebadaną grupę cynkowych inicjatorów
polimeryzacji LA stanowią zarówno homo jak i heteroleptyczne fenolany, których
jedynymi przykładami w literaturze są kompleksy bisfenolanowe oraz
kaliksarenowe (Rysunek 16, R1 – T3) [124-127]. Inicjator R1 umożliwiał syntezę
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hetereotaktycznego PDLLA o Mn = 10 kDa w temperaturze 25 °C w ciągu 40 h,
podczas gdy inicjatory S1 i S2 w polimeryzacji L-LA w temperaturze 60 °C, w ciągu
15 h pozwalały otrzymać PLLA o wartościach Mn = 42 i 83 kDa. Badania
aktywności katalitycznej bisfenolanowych kompleksów T1 – T3 w polimeryzacji
L-LA przeprowadzanej w 50 °C w dichloroetanie przy stechiometrii
L-LA/Zn/BnOH = 100/1/2 wykazały, że najbardziej aktywny w badanej reakcji jest
związek T3, który pozwala na osiągnięcie 95% konwersji monomeru w czasie 5h.
Związek T2 na uzyskanie porównywalnej konwersji potrzebuje 9h, a T1 po 16h
prowadzi do osiągnięcia 61% konwersji.
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Rysunek 16. Bisfenolanowe (R1, T1 – T3) i kaliksarenowe (S1 – S2) kompleksy cynku
Figure 16.
Bisphenolate (R1, T1 – T3) and calixarene (S1 – S2) zinc compounds

Przy omawianiu fenolanów cynku należy również wspomnieć o kompleksach
z ligandami fenalenowymi (Rysunek 17, U1 – V3). Kompleks cynku
z 9-hydroksyfenalenonem (U1) okazał się bardzo słabym inicjatorem ROP zarówno
rac-LA jak i ε-CL w przeciwieństwie do fenalenoiminowych inicjatorów (V1 –
V3), pozwalających otrzymać w temperaturze 25 °C, w czasie 4 h polimery o Mn
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z zakresu 8,7 – 13,7 kDa przy PDI ≤ 1,15 [128]. Olbrzymie zainteresowanie chemią
alkilo(fenalenowych) kompleksów cynku wywołał związek U2, który po usunięciu
THF wykorzystano jako rusztowanie pamięci spintronicznej [129].
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Rysunek 17. Związki kompleksowe cynku z ligandami fenalenowymi (U1 – V3)
Figure 17.
Zinc compounds with phenalenyl ligands (U1 – V3)

Zastosowanie przez Hadricka N-heterocyklicznych karbenów [130] jako
niemetalicznych inicjatorów polimeryzacji LA wywołało duże zainteresowanie ich
chemią i sprawiło, że w niedługim czasie stały się one komponentami wielu
układów katalitycznych [131, 132]. Hillmyer i Tolman użyli zatłoczony sterycznie
N-heterocykliczny karben do stabilizacji homo i heteroleptycznych alkoksylanów
(Rysunek 18, W1 – W2), które z powodzeniem wykorzystano w stereoselektywnej
polimeryzacji rac-LA do heterotaktycznego PDLLA [133, 134].
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Figure 18.
Zinc complexes with N-heterocyclic carbene ligands (W1 - Y2)
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W dokładnym zrozumieniu mechanizmu polimeryzacji w obecności
kompleksu W1 pomogła praca Arnolda, który wykazał że karbenoalkoksylany
cynku (Rysunek 18, X1 – X2) inicjują proces ROP według mechanizmu
koordynacyjno-insercyjnego. Podczas gdy w obecności izostrukturalnych związków
magnezowych, polimeryzacja przebiega według mechanizmu aktywowanego
monomeru [135].
W polimeryzacji L-LA z powodzeniem wykorzystano również bis(imino)-ζarylowe kompleksy cynku, których przykładem jest przedstawiony na Rysunku 19
inicjator Z1, umożliwiający otrzymanie PLLA o wartościach Mn = 72 kDa
i PDI = 1,56 [136].
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Rysunek 19. Bis(imino)-ζ-arylowy związek kompleksowy cynku (Z1)
Figure 19.
Bis(imino)aryl NCN pincer zinc complex

Aktywność katalityczną omówionych cynkowych inicjatorów polimeryzacji
LA w celach porównawczych zestawiono w Tabeli 2.
Tabela 2.
Table 2.

Aktywność katalityczna związków kompleksowych cynku w polimeryzacji LA

Catalytic activity of zinc complexes in ROP of LA

Inicjator
pył Zn
[Zn(LAc)2]
[Zn3(OAc)6(bpy)2]
[Zn(OTf)2(bpy)2]
[Zn2(OAc)4(phen)2]
[Zn(OAc)2]/5BnOH
A1
A2
B1
B2
D1
D2
D3

LA
rac
rac
rac
rac
rac
L
L
L
L
L
L
L
L

LA/Zn
1000
3000
500
500
500
200
1000
2041
500
100
200
200
200

T (°C)
130
148
150
150
150
145
110
140
20
20
80
90
90

Medium
w masie
w masie
w masie
w masie
w masie
w masie
w masie
w masie
CH2Cl2
CH2Cl2
toluen
toluen
toluen

t (h)
24
144
48
48
24
8
190
0,5
144
144
30
72
18

Ka (%)
59
98
93
57
94
97
99
19
90
0
81
0
92

Mnb (kDa)
24,8
85,9
40
76,3
32,9
64,9
800c
20,2
−
−
21
−
21,5

PDI Przypis
5,40 [63]
1,80 [72]
1,70 [77]
1,90 [77]
1,70 [77]
1,20 [71]
[78]
−
1,32 [80]
<1,25 [90]
[90]
−
1,18 [92]
[92]
−
1,19 [92]
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rac 100
25 THF
30
93
4,9
1,71 [95]
E1
rac 200
20 CH2Cl2
10
97
19,5
2,95 [101]
F1
rac 200
20 CH2Cl2
20
97
36,7
1,83 [101]
F2
rac 200
20 CH2Cl2
0,33
97
17,7
1,14 [101]
F3
rac 100
20 CH2Cl2
70
91
13,2
1,45 [102]
F4
rac 100
20 CH2Cl2
0,167
95
9,3
1,15 [102]
F5
rac 100
20 CH2Cl2
0,667
94
10,7
1,45 [102]
F6
rac 200
20 CH2Cl2
0,33
95
22
1,10 [101]
G1
rac 200
20 CH2Cl2
70
92
35,6
2,07 [101]
G2
[106]
H1, H2
rac 100
60 toluen
<30 dni
<1
−
−
[106]
H3, H4
rac 100
60 toluen
2
>95 −
<2
I1/BnOH
rac 100
25 CH2Cl2
0,0167
90
10
1,11 [110]
I2/BnOH
rac 100
25 CH2Cl2
0,05
97
13,5
1,06 [110]
I3/BnOH
rac 100
25 CH2Cl2
0,0167
96
11,2
1,17 [110]
I4/BnOH
rac 100
25 CH2Cl2
0,0167
98
13
1,07 [110]
rac 100
25 CH2Cl2
14,3
92
11,5
1,08 [110]
J1
rac 100
25 CH2Cl2
27,8
93
11,9
1,11 [110]
J2
K1/BnOH
rac 100
50 THF
1,5
94
10,5
1,29 [111]
K2/BnOH
rac 100
50 THF
1,5
95
11,3
1,25 [111]
K3/BnOH
rac 100
50 THF
1,5
95
12,6
1,33 [111]
rac 1500 25 CH2Cl2
0,3
93
130
1,34 [112]
M1
rac 300
25 CH2Cl2
0,5
100 12
1,19 [113]
N1
[118]
rac 20
25 C6D6
3
90
−
−
O1
[118]
rac 20
25 C6D6
72
90
−
−
O2
[Zn(LBn)(N(SiMe3)2)]
rac 2000 25 CHCl3
24
96
307,5 1,07 [122]
L
50
20 CH2Cl2
0,5
92
6,4
1,05 [119]
P1
L
50
0 CH2Cl2
0,067
93
7,8
1,15 [120]
P2
L
50
0 CH2Cl2
0,067
100 7,4
1,12 [120]
P3
L
75
60 toluen
4,5
89
19,8
1,03 [123]
Q1
rac 67
25 CH2Cl2
40
96
10,6
1,41 [124]
R1
L
100
60 toluen
15
98
41,8
1,45 [125]
S1
L
100
60 toluen
15
98
82,9
1,06 [125]
S2
T1/2BnOH
L
100
83 C2H4Cl2
4
97
14,1
1,09 [126]
T2/2BnOH
L
100
50 C2H4Cl2
9
98
14,2
1,09 [126]
T3/2BnOH
L
100
50 C2H4Cl2
5
97
14,1
1,20 [126]
V1/BnOH
rac 100
25 toluen
4
96
13,7
1,16 [128]
V2/BnOH
rac 100
25 toluen
4
55
9
1,15 [128]
V3/BnOH
rac 100
25 toluen
4
50
8,7
1,13 [128]
rac 260
25 CH2Cl2
0,334
96
9,9
1,25 [134]
W1
rac 200
25 CH2Cl2
0,267
97
17,4
1,38 [134]
W2
rac 100
25 THF
17
92
16
1,32 [135]
X1
rac 100
25 THF
16
78
27,5
1,30 [135]
X2
rac 100
25 THF
16
93
20,5
1,48 [135]
Y1
rac 100
25 THF
17
92
35,5
1,40 [135]
Y2
L
900
70 toluen
4
72
71,9
1,56 [136]
Z1
a
– Konwersja monomeru (K), wyznaczona z widm 1H NMR; b – średnia liczbowo masa cząsteczkowa
polimeru (Mn) wyznaczona za pomocą chromatografii wykluczenia względem polistyrenowych wzorców
odniesienia z korekcją 0,58, lub w oparciu o pomiar rozpraszania światła przez rozwory polimerów.

UWAGI KOŃCOWE
W powyższym opracowaniu omówiono metody otrzymywania kwasu mlekowego
i jego pochodnych o znaczeniu przemysłowym. Szczególną uwagę położono na
opisanie polilaktydów syntezowanych w reakcjach polimeryzacji z otwarciem
pierścienia laktydów. Dokonano klasyfikacji tych poliestrów na podstawie
wykazywanej przez nie mikrostruktury łańcucha głównego i opisano ich właściwości
fizykochemiczne. Przedstawiono przemysłowe metody otrzymywania polilaktydów
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i omówiono stosowane w tych procesach inicjatory polimeryzacji. W pracy szczególny
nacisk położono na dokonanie przeglądu literaturowego cynkowych inicjatorów
polimeryzacji estrów cyklicznych, związki te sklasyfikowane w grupy w zależności od
użytych do ich syntezy ligandów. W zestawieniu zawarto tylko pionierskie/przełomowe
prace, które pozwoliły na wytyczenie nowych ścieżek badań dla każdej z opisanych
grup inicjatorów, ukazując jak opisywany temat zmieniał się na przestrzeni ostatnich
kilkudziesięciu lat. Z powyższych względów nie uwzględniono wielu znakomitych
i wartościowych artykułów, które stanowiły późniejsze rozwinięcie przedstawionych
w tej pracy wyników.
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ABSTRACT
Continuous increase in the number of multidrug-resistant strains forces us to
look for drugs with completely new mode of action. One of the bacterial property
determining the pathogenicity of these microorganisms is their ability to obtain
iron. Because in the living environment of these single-celled individuals, its
concentration is much lower than this necessary for their growth. For this reason,
bacteria created various type of iron aquisition systems, including the Feo system,
which mechanism of Fe2+ ion uptake is not fully understood, and protein from the
Hmu family belonging to ABC transporters. The Feo transport system is one of the
most common systems that is exclusively responsible for importing Fe2+ ions. It
consists of three proteins: FeoA, FeoB and FeoC. FeoB is a transmembrane protein
that is believed to play a key role in the mechanism of Fe2+ ion uptake. The other
two components are cytoplasmic proteins. Both, FeoA and FeoC, are cytoplasmic
proteins resembling the construction of transcription regulators. ABC transporters
play an equally important role in maintaining iron homeostasis. These include
proteins from Hmu family. HmuUV complex catalyses the import of these ions
in hem iron form. The structure of this complex consists of TMD dimer (HmuU)
and NBD dimer (HmuV). The HmuU is considered to be a permease - just like
the FeoB described earlier while HmuV is the ATP binding protein.

Keywords: ferrous ions transport, gram-negative bacteria, Feo, Hmu
Słowa kluczowe: transport jonów żelaza(II), bakterie gram-ujemne, Feo, Hmu
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WPROWADZENIE
Infekcje bakteryjne stanowią poważny problem współczesnego świata ze względu
na znaczący wzrost liczby antybiotykoopornych szczepów bakteryjnych. Osłabienie lub
utrata aktywności dotychczas stosowanych antybiotyków zmusza do ciągłego
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i nowych punktów uchwytu działania leków.
Z tego względu, z coraz większym zainteresowaniem badane są mechanizmy
kontrolujące pobieranie przez bakterie składników niezbędnych dla ich wzrostu
i rozwoju.
Jedną z właściwości bakterii, która odpowiada za patogenność tych
jednokomórkowców, jest zdolność do pozyskiwania żelaza. W środowisku życia
drobnoustrojów stężenie żelaza jest dużo niższe, niż to niezbędne dla ich wzrostu.
W związku z tym bakterie wykształciły wiele systemów odpowiedzialnych za transport
żelaza oraz mechanizmów utrzymujących homeostazę tego jonu. Jedną z najbardziej
powszechnych metod pozyskiwania tego pierwiastka przez bakterie jest wytwarzanie
sideroforów. Są one niskocząsteczkowymi czynnikami chelatującymi żelazo, które po
zsyntezowaniu zostają wydzielane do środowiska. Siderofory możemy podzielić na
dwie główne grupy: pochodne fenoli i kwasy hydroksamowe. Chelatory te
rozpoznawane są przez specyficzne receptory i przenoszone zarówno przez błonę
zewnętrzną, jak i wewnętrzną, do wnętrza komórki bakterii. W cytoplazmie następuje
uwolnienie jonu, np. poprzez obniżenie pH, które skutkuje redukcją jonu Fe3+ do Fe2+.
Tworzy się mniej trwały kompleks, ponieważ zmniejsza się powinowactwo chelatora do
metalu na niższym stopniu utlenienia. Prowadzi to do uwolnienia jonu metalu. Jak już
wcześniej wspomniano, ze względu na konieczność utrzymania homeostazy żelazowej,
istnieje wiele systemów spełniających analogiczną funkcję [1]. W niniejszym artykule
uwagę skupiono na omówieniu innych niż siderofory dróg transportu jonów Fe2+
w bakteriach gram-ujemnych.

1. SYSTEM FEO
1.1. ORGANIZACJA SYSTEMU FEO

W warunkach beztlenowych oraz w niskim pH żelazo występuje w formie jonu
dwudodatniego Fe2+. Jon ten jest lepiej rozpuszczalny, ale kinetycznie mniej trwały,
niż jon Fe3+ dominujący w warunkach tlenowych. Dzięki systemowi Feo (ang.
Ferrous iron transport), który stanowi główną drogę transportu jonów Fe2+
w bakteriach, mogą one pozyskiwać żelazo niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania komórki [2].
System Feo zbudowany jest z trzech białek: FeoA, FeoB i FeoC. Zarówno
FeoA, jak i FeoC są małymi białkami cytoplazmatycznymi, a ich dokładna rola
nadal pozostaje niejasna. Zaobserwowano jednak, że FeoA pojawia się w licznej
grupie gatunków, podczas gdy FeoC występuje głównie w γ-proteobakteriach [3].
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Z kolei FeoB, jest dużym transbłonowym białkiem składającym się z trzech domen:
domeny białka G, domeny inhibitora dysocjacji GDP (ang. guanosine 5′diphosphate) tj. domeny GDI (ang. guanine-nucleotide dissociation inhibitor)
i domeny transbłonowej [[3]-[5]]. Zakwalifikowanie FeoB do permeaz, czyli białek
transportujących m.in. jony przez błony komórkowe bakterii zazwyczaj na drodze
transportu aktywnego, dostarcza nam podstawowych informacji na temat jego
budowy i funkcji w procesie pobierania jonów Fe2+ [4].

Rysunek 1.

Figure 1.

Schematyczna organizacja kompleksu FeoABC z uwzględnieniem podziału FeoB na dwie
domeny cytoplazmatyczne (domenę białka G i domenę GDI) oraz domenę transbłonową.
Opracowanie własne na podstawie [6]
Schematic organization of FeoABC complex, including division of FeoB into two cytoplasmic
domains and transmembrane domain. Own figure based on [6]

Wyniki badań przeprowadzonych w 2016 roku przez Stevenson et al.
dowiodły, iż wszystkie białka wchodzące w skład systemu Feo oddziałują ze sobą
tworząc funkcjonalny kompleks. Jednakże, w procesie składania tego złożonego
systemu, kluczową rolę odgrywa białko FeoA oraz domena białka G stanowiąca
fragment FeoB. [[4]]. Schematyczna organizacja całego układu Feo została
przedstawiona na Rysunku 1.
Wykazano także, że system Feo jest istotnym czynnikiem wirulencji bakterii
patogennych oraz determinuje zdolność przeżycia bakterii komensalnych.
Stojiljkovic et al. wykorzystując mysi model kolonizacji jelit wykazał, iż mutanty
Δfeo bakterii E. coli nie są w stanie pobierać jonów żelaza i kolonizować jelit.
W przeciwieństwie do szczepów z wadliwym systemem siderofora enetrobaktyny,
które mimo ograniczenia transportu jonów Fe3+ są zdolne do zasiedlania tkanek
tego narządu. Tym samym wykazano, iż zdolność kolonizacji E. coli zależy od
możliwości poboru jonów Fe2+ ze środowiska. Ponadto, białka FeoB i FeoA są
wyznacznikiem zjadliwości patogennych bakterii gram-ujemnych m.in. Vibrio
cholerae, Helicobacter pylori czy Porphyromonas gingivalis. Co więcej, sugeruje
się, że dla zjadliwości P. gingivalis pobieranie jonów żelaza jest ważniejsze niż
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pozyskiwanie manganu. Jednakże, nie dla wszystkich patogenów obserwowana jest
taka zależność. W przypadku Streptococcus suis, Xanthomonas, Francisella
tularensis, Legionella pneumophila, Salmonella typhimurium i Pseudomonas
aeruginosa, zjadliwość bakterii nie zależy wyłącznie od systemu Feo. Wykazano, iż
delecja operonu feoB u S. suis, znacząco osłabiła jego zjadliwość u myszy, ale nie
znosi jej całkowicie. Zaobserwowano również, że S. suis w warunkach in vitro nie
wymaga do wzrostu jonów żelaza. Sugeruje to, że główną rolą FeoB może być
transport innych dwuwartościowych jonów metali [7].
1.2. OPERON FEOABC

Locus feo stanowią trzy ściśle powiązane geny, które mogą tworzyć operon
feoABC kodujący wszystkie trzy białka składające się na system Feo. Pierwotnie
został on zidentyfikowany w bakteriach Escherichia coli [8]. Wysoki odsetek
operonów zawierających zarówno feoA, jak i feoB (~89%) sugeruje, że
podjednostki kodowanych przez nie białek wzajemnie ze sobą oddziałują. Z tego
względu uznaje się, że FeoA pojawia się, by wspomagać FeoB w systemie
transportu [7]. Kontrola ekspresji genów kodujących niniejsze białka zachodzi
poprzez regulator transkrypcji wychwytu żelaza (FUR, ang. Ferric uptake
regulation protein) [9, 10], który tłumi ekspresję feoABC w przypadku obecności
żelaza. Z kolei regulator transkrypcji reduktazy azotanowej i fumaranu (FNR, ang.
Fumarate and nitrate reduction regulatory protein) [11] aktywuje ekspresję
feoABC w warunkach beztlenowych [8].

Rysunek 2.
Figure 2.

Schemat operonu feoABC w E. coli
Scheme of the feoABC operon in E. coli

1.3. BIAŁKO FEOA

FeoA jest małym, zawierającym zaledwie 75-85 reszt aminokwasowych,
białkiem cytoplazmatycznym. Co niespotykane, ma niezwykle wysoką wartość
punktu izoelektrycznego, a mianowicie około 9 [[3], 8]. Z tego też powodu
przypuszcza się, że FeoA może być powierzchniowym białkiem błonowym [3], co
potencjalnie ułatwia oddziaływanie z FeoB. Przeprowadzone badania
rentgenostrukturalne kryształów oraz NMR w roztworze wodnym w dużej
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mierze pozwoliły określić strukturę tego białka. Jednak ze względu na fakt, iż
w obu metodach analizowano różne stany skupienia, uzyskane wyniki nieco od
siebie odbiegają. Wyniki badań NMR wskazują na tworzenie się wyłącznie struktur
monomerycznych, podczas gdy wyniki badań kryształów dowodzą tworzenia się
zarówno dimerów, jak i oktamerów. Najprawdopodobniej jest to związanie
z zastosowanymi warunkami krystalizacji. Ponadto niewielkie różnice
w uzyskanych strukturach pojawiają się na N- oraz C-końcu białka. Dotyczą one
m.in. uporządkowania struktury i pojawienia się dodatkowej połowy helisy 310 na
N-końcu prowadzącej do pierwszej β-harmonijki (m.in. u bakterii Chlorobium
tepidum i Stenotrophomonas maltophilia). Zidentyfikowano także nadprogramową
helisę 310 na końcu karboksylowym (u Thermococcus thioreducenes). Jednak
pomimo wspomnianych różnic, główna struktura białka jest taka sama i zawiera 2-3
α-helisy oraz 5-6 β-harmonijek, które dzięki wiązaniom wodorowym tworzą
β-baryłkę [7].
Wyniki uzyskanych badań sugerują, że struktura FeoA przypomina regulatory
transkrypcji
wiązania
metalu
ScaR
(ang.
the
streptococcal
coaggregation regulator), IdeR (ang. iron-dependent regulator) i DtxR (ang.
diphtheria toxin repressor). Wszystkie z tych białek są zaangażowane w regulację
transkrypcji oraz wiązanie metalu. Omawiane regulatory zawierają trzy domeny:
domenę wiązania DNA, domenę dimeryzacji i domenę podobną do SH3 [12].
Białko FeoA charakteryzuje się strukturalnym podobieństwem do domeny SH3.
Jednak ze względu na brak konserwatywnych sekwencji zawierających reszty
aminokwasowe zdolne do wiązania metali (np. His czy Cys) wydaje się mało
prawdopodobne, aby bezpośrednio chelatowało jony metali [7]. Pomimo tego, że
nie potwierdzono czy FeoA jest w stanie wiązać jon Fe2+, ani jaką dokładnie
funkcję sprawuje w transporcie, wykazano, że jest ono niezbędne podczas
pobierania tych jonów w Vibrio cholerae i Salmonella enterica [13].
1.4. BIAŁKO FEOB

FeoB to duże, zbudowane z 773 reszt aminokwasowych, transbłonowe białko
posiadające trzy domeny: domenę białka G, domenę inhibitora dysocjacji GDP
(domena GDI) i domenę transbłonową zlokalizowaną na C-końcu [3, 6, 14].
Pierwszych około 170 aminokwasów domeny G charakteryzuje się strukturą
składającą się z 7 β-harmonijek i 6 α-helis (Rys. 3) [7]. Z kolei domena
transbłonowa prawdopodobnie składa się z 8-12 helis i jest regionem, który
transportuje jon Fe2+ z peryplazmy do cytoplazmy [6].
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Rysunek 3
Figure 3.
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Diagram topologiczny NFeoB (N-końcowej domeny FeoB) z T. maritima (PDB
id: 3a1s). Opracowanie własne na podstawie [7]
Topology diagram of NFeoB (N-terminus domain of FeoB) from T. maritima (PDB id: 3a1s).
Own figure based on [7]

Bazując na homologii sekwencji z miejscami wiążącymi ATPaz sądzono, że
FeoB hydrolizuje ATP [8]. Siedem lat później, w roku 2000, przypuszczenia te
zostały potwierdzone przez zespół D.J. Kelly. Wyniki przeprowadzonych badań
wykazały, że po dodaniu inhibitorów hydrolizy ATP, transport żelaza w
Helicobacter pylori został zahamowany [15]. Ostatnie badania wykonane na Vibrio
cholerae potwierdziły, że FeoB może funkcjonować jako ATPaza. Mutanty
motywu G4, odpowiedzialnego za wiązanie guaniny, nie wykazują aktywności
GTPazy. Mimo to zachowują aktywność hydrolizy ATP i transportu Fe2+, co
wskazuje, że hydroliza ATP jest wystarczająca by transportować żelazo. Ponadto
założono, że za aktywność ATPazy mogą odpowiadać reszty seryny i asparaginy w
motywie G5. Potwierdziły to badania przeprowadzone w 2019 roku przez zespół
Payne na Helicobacter pylori. FeoB tej bakterii wykazuje aktywność ATPazy oraz
posiada te same reszty aminokwasowe w motywie G5, co FeoB z Vibrio cholerea
[6]. Inne badania wykazały jednak, że N-koniec FeoB E. coli składa się z sekwencji
G1-G4 i przełącznika I/II, charakterystycznych dla białek G [5, 14]. Wykazano
także, że hydrolizuje on GTP, ale ani nie wiąże, ani nie hydrolizuje ATP [5]. Z tego
też powodu uznano FeoB za GTPazę. Wykazano również, że FeoA i FeoC
wpływają na aktywność hydrolizy nukleotydów FeoB [6].
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Widok przestrzenny miejsca wiązania GDP domeny cytozolowej FeoB. Wyróżniono domenę
G (zielona), domenę GDI (niebieska), pętlę P (żółta), przełącznik I (czerwony) i przełącznik
II (pomarańczowy) [16]
Stereoview of the GDP-bound FeoB cytosolic domain. Highlighting the G domain (green),
the GDI domain (blue), the P loop (yellow), switch I (red) and switch II (orange) [16]

Zmiany konformacyjne spowodowane wiązaniem nukleotydów do regionów
przełącznika powodują zmianę powinowactwa białko-białko pomiędzy domeną
G i efektorem, umożliwiając tym samym regulację sygnałów. Funkcjonalne
znaczenie domeny G FeoB w transporcie jonów Fe2+ zbadano za pomocą
ukierunkowanej mutagenezy FeoB E. coli [5]. Mutacja Asp123 do Asn w motywie
G4 doprowadziła do zahamowania transportu jonów żelaza Fe2+ . W ten sposób
Marlovits et al. potwierdził w 2002 roku, że ta reszta aminokwasowa jest niezbędna
w procesie pobierania jonów żelaza(II) [5].
Region łącznika, zlokalizowany pomiędzy domeną G i domeną transbłonową,
został zidentyfikowany jako domena inhibitora dysocjacji GDP (GDI) [18].
Hydrofilowe reszty aminokwasowe (w liczbie ~100) znajdują się w cytoplazmie
wraz z domeną G FeoB [7]. Odkryto, że region ten oddziałuje z regionem
przełącznika I zlokalizowanym w domenie G, który wzmacnia wiązanie GDP. Nie
ma on jednak znaczącego wpływu na wiązanie GTP lub aktywność enzymatyczną.
Ponadto obecność heterogenicznego regionu błonowego dodatkowo zwiększa,
o około 150 razy, powinowactwo domeny G do GDP w porównaniu do samej
domeny GDI [18]. Wyniki uzyskanych badań sugerują, że wychwyt jonów Fe2+
przez FeoB jest ściśle regulowany i zależy od wzajemnych zależności między
domenami [7].
Trzecią domeną obecną w FeoB jest domena transbłonowa. Prawdopodobnie
zbudowana jest z 8-12 transbłonowych helis znajdujących się w błonie
cytoplazmatycznej [4]. Mimo że jest to najprawdopodobniej najważniejsza spośród
trzech domen, jest ona najmniej poznana. Domena ta odpowiada za przenoszenie
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jonów Fe2+ z peryplazmy do cytoplazmy. Niestety dokładny mechanizm tego
procesu nie jest poznany. W domenie tej możemy wyróżnić motywy bramkowe
o konserwatywnej sekwencji aminokwasowej RExLE, w której „x” oznacza
dowolny aminokwas. Motywy te funkcjonują jako kanał dla substratów,
pozwalający im „wejść” do komórki. Reszty argininy w tych motywach są ważne
dla zamknięcia klasterów glutaminowych i uczynienia błony cytoplazmatycznej
przepuszczalnej dla żelaza [19]. Oba motywy bramkowe posiadają również kilka
reszt cysteinowych (C403, C432, C1775 w E. coli), które mogą być istotne podczas
przenoszenia jonów Fe2+ przez błonę [3, 7].
Następnym motywem jest domena rdzenia CFeoB. Jest ona „wciśnięta”
pomiędzy dwa motywy bramkowe wewnątrz transbłonowej części FeoB. Motyw
ten tworzy transbłonową helisę szóstą, a pozostałe reszty aminokwasowe
prawdopodobnie zlokalizowane są w cytoplazmie pomiędzy helisą szóstą i siódmą,
tworząc pętlę łączącą. Funkcja tej domeny nie jest jeszcze znana. Przypuszcza się
jednak, że może ona odgrywać rolę wspierającą w transporcie jonów Fe2+ przez
błonę [7]. Z kolei C-końcowy fragment FeoB zawiera region bogaty w reszty Cys
i His, który może być bezpośrednio zaangażowany w przeniesienie Fe2+ lub
kontrolę aktywności FeoB zależną od wewnątrzkomórkowego stężenia żelaza [3].
1.5. BIAŁKO FEOC

FeoC jest małym, hydrofilowym białkiem zbudowanym z około 78 reszt
aminokwasowych, którego pI wynosi 7.7. Występuje jedynie w cytoplazmie
γ-proteobakterii. Prawdopodobnie posiada strukturę przestrzenną podobną do tej,
którą obserwuje się wśród członków rodziny regulatorów transkrypcji LysR
(LTTR, ang. LysR-type transcriptional regulators), zawierającą motyw helisazwrot-helisa (HTH) [3, 20]. Rodzina białek LTTR składa się z dwóch domen:
pierwszej, która zawiera motyw trihelikalny helisa-zwrot-helisa, odpowiedzialny
za wiązanie DNA; domeny drugiej stanowiącej strukturę nazywaną skrzydłem. Jest
ona odpowiedzialna za wiązanie induktora, który zazwyczaj reguluje
powinowactwo domeny HTH do DNA [20]. Ze względu na to, że motyw HTH
zlokalizowany jest na N-końcu FeoC, można go klasyfikować jako represor
transkrypcji [7, 20]. Wyjątkową cechą FeoC jest region tzw. skrzydła zawierający
reszty cysteiny, które prawdopodobnie odpowiadają za wiązanie żelaza
w klasterach żelazowo-siarkowych. Na poparcie tej tezy wykonano szereg badań,
których wyniki wykazały, że cysteiny występujące w K. pneumoniae mogą tworzyć
klastery Fe-S [21].
Badania przeprowadzone przez Hung et al. w 2012 roku na białkach systemu
Feo pochodzących z Klebsielli pneumoniae pokazały, że KpFeoC tworzy zwarty
kompleks 1:1 z KpNFeoB. Ponadto ukazano interakcje KpFeoC z resztami
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w pobliżu przełącznika II (miejsca wiązania nukleotydu) i domeną S w KpNFeoB.
Wyniki te wskazują, że KpFeoC odrywa rolę regulującą w modulowaniu transportu
Fe2+ [22].

Rysunek 5.
Figure 5.

Model ilustrujący sposób kontroli poboru Fe2+ poprzez proteolizę FeoC w Salmonelli.
Opracowanie własne na podstawie [23]
Model illustrating controls of Fe2+ uptake via FeoC proteolysis in Salmonella. Own figure based
on [23]

W zależności od zawartości w środowisku tlenu i żelaza bakterie kontrolują
pobieranie tego drugiego pierwiastka przez system Feo, w czym również
bezpośrednio bierze udział FeoC (Rys. 5). I tak na przykład w Salmonelli
hodowanej w warunkach niskiego poziomu tlenu i żelaza, regulator FNR
zawierający klaster 4Fe-4S „ucieka” pośredniczącemu w proteolizie enzymowi
ClpXP (ang. ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit clpX-like) i wiąże
się z promotorem operonu feoABC, powodując wzmożoną produkcję feo mRNA
[8, 24]. Warto zwrócić uwagę, że FeoC może zawierać klaster żelazowo-siarkowy,
dzięki czemu staje się ono mniej podatne na działanie proteazy Lon (ang. ATPdependent protease La). Wiadomo także, że takie klastery w niektórych białkach
regulatorowych służą jako czujniki redoks lub czujniki żelaza. Ekspozycja na tlen
lub żelazo może zatem zmniejszyć poziom FeoC lub obniżyć jego aktywność (np.
zdolność wiązania FeoB), co skutkuje hydrolizą FeoB przez proteazy. Z kolei,
w przypadku niskiego stężenia żelaza, nowo powstałe FeoCred (zawierające
zredukowany klaster 4Fe-4S) wiąże się z FeoB chroniąc go przed proteolizą
katalizowaną przez proteazę FtsH (ang.
ATP-dependent metallopeptidases,
Filamentous temperature sensitive H). Powoduje to akumulację FeoB, a tym
samym zwiększony zostaje pobór Fe2+ [24]. Dzięki temu bakterie adaptują się do
warunków środowiskowych i ograniczonego dostępu do jonów żelaza [23].
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W przypadku wysokiego poziomu tlenu i żelaza, regulator FNR zostaje
przekształcony w formę apo- według nieznanego mechanizmu. Wówczas nie może
się on wiązać z promotorem operonu feoABC i zostaje zdegradowany przez
proteazę ClpXP [25, 26]. W niniejszych warunkach klaster 4Fe-4S może zostać
utleniony i powstaje wówczas forma FeoCOX. Utlenione białko FeoC jest bardziej
podatne na działanie proteazy Lon. Powoduje to „odsłonięcie” białka FeoB, które
zostaje wyeliminowane przez proteazę FtsH. W konsekwencji zahamowany zostaje
pobór jonów Fe2+ [26]. Procesy te schematycznie przedstawiono na Rysunku 5.
1.6. MECHANIZM WYCHWYTU JONÓW FE2+

Mechanizm wychwytu jonów żelaza Fe2+ nie został jeszcze dokładnie
poznany. Uważa się, że jony te swobodnie dyfundują przez poryny do peryplazmy,
gdzie zostają wychwycone przez FeoB i przeniesione poprzez motywy bramkowe.
Białko G i domena GDI sygnalizują regionom błonowym o stanie komórki lub
dostarczają tym regionom energię niezbędną do transportu aktywnego. Przypuszcza
się, że FeoA bierze udział w transporcie poprzez interakcje z pętlami regionu
transbłonowego FeoB, znajdującymi się po wewnętrznej stronie błony. Istnieje
możliwość, że FeoA oddziałuje wzajemnie z innymi białkami by tworzyć
transkrypcyjny kompleks regulatorowy. Natomiast FeoC, prawdopodobnie wiąże
jon żelaza Fe2+ zachowując się jak regulator transkrypcji lub, w niektórych
bakteriach, oddziałuje z C-końcem FeoB [7], co zostało schematycznie
przedstawione na Rysunku 6.

Rysunek 6.
Figure 6.

Prawdopodobny mechanizm wychwytu jonów Fe2+ w bakteriach gram-ujemnych. Opracowanie
własne na podstawie [7]
Predicted ferrous ions uptake mechanism in Gram-negative bacteria. Own figure based on [7]
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2. TRANSPORTERY ABC
2.1. OGÓLNY PODZIAŁ I MECHANIZM DZIAŁANIA TRANSPORTERÓW ABC

Transportery ABC należą do rodziny białek błonowych biorących udział
w procesach transportu, wykorzystując energię z hydrolizy wysokoenergetycznych
wiązań zawartych w ATP. Importery ABC uczestniczą w pobieraniu substancji
odżywczych do komórki w wyniku specyficznych reakcji wymagających obecności
peryplazmatycznych (lub zakotwiczonych w błonie) białek wiążących substrat [27].
Natomiast eksportery ABC obecne w bakteriach mają różnorodne funkcje.
Przyczyniają się m.in. do oporności niektórych szczepów bakteryjnych na leki
poprzez czynne usuwanie substancji toksycznych [28] lub transport budulców
wymaganych do syntezy ściany komórkowej.

Rysunek 7.
Figure 7.

Układ domen transportera ABC [29]
Domain arrangement of ABC transporter [29]

Systemy te zbudowane są z pary domen cytoplazmatycznych nazywanych
kasetami wiążącymi ATP (ang. ATP-binding cassettes – ABC) lub domenami
wiążącymi nukleotydy (ang. nucleotide-binding domains – NBD) oraz z dwóch
domen transbłonowych (ang. transmembrane domain – TMD). Podczas gdy
importery ABC tworzone są przez oddzielne łańcuchy polipeptydowe TMD i NBD,
eksportery u baterii generują „półtransporter” poprzez fuzję TMD do NBD.
Formuje on homo- lub heterodimer w celu wytworzenia funkcjonalnej jednostki
[30]. Ogólną budowę transportera ABC przestawiono na Rysunku 7.
Domeny wiążące nukleotydy napędzają transport substancji w poprzek błony.
W ich strukturze można wyróżnić kilka motywów o konserwatywnej sekwencji
zaangażowanych np. w wiązanie i hydrolizę ATP. Wyróżniamy w nich takie
motywy jak: pętla P (albo motyw Walker-A), który wiąże α- i β-fosforan ATP;
motyw LSGGQ (zwany także pętlą C), który styka się ze związanym nukleotydem,
gdy domena związana jest z ATP, a także motyw Walker-B, zawierający
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konserwatywną resztę glutaminianu zaangażowaną w atak nukleofilowy na
cząsteczkę ATP [29, 31]. Motyw Walker-A jest motywem bogatym w reszty
glicyny (GXXGXG-KS/T), podczas gdy motyw Walker-B posiada sekwencje hhhhD (gdzie „h” oznacza dowolny hydrofobowy aminokwas) [31]. Obecne są także
inne motywy odpowiedzialne za kontakt między domenami. Pomiędzy pętlą
P jednej z domen wiążących nukleotyd a motywem LSGGQ drugiej (i odwrotnie)
tworzą się dwa miejsca wiążące ATP. W przeciwieństwie do NBD, domeny
transbłonowe znacznie różnią się długością, sekwencją czy nawet liczbą helis
transbłonowych. Zmiany konformacyjne w domenach wiążących nukleotydy,
spowodowane związaniem i hydrolizą ATP, są przekazywane do domen
transbłonowych poprzez wzajemne oddziaływania niekowalencyjne na powierzchni
ich styku [30].

Rysunek 8.
Figure 8.

Schemat mechanizmu eksportera ABC [29]
Scheme of the ABC-exporter mechanism [29]

Główny mechanizm działania eksporterów ABC z rodziny B nie jest do końca
poznany. Prawdopodobnie substrat wiąże się z wewnętrzną kieszenią domeny
transbłonowej. Może być ona usytuowana nie tylko w taki sposób, by przyjmować
substrat z cytoplazmy, ale także, jeśli jest on bardzo hydrofobowy, bezpośrednio
z wnętrza dwuwarstwy lipidowej.
Po związaniu substratu transporter
najprawdopodobniej przechodzi sekwencyjne zmiany strukturalne, uzyskując
w efekcie konformację zamkniętą. Nie wiadomo jednak, czy jest to niezbędny stan
pośredni. Następnie transporter ponownie zmienia swoją strukturę trzeciorzędową.
Jego fragment ulega translokacji w błonie, tym samym przechodząc do tzw.
konformacji zewnątrzkomórkowej. Uzyskanie takiej struktury umożliwia
uwolnienie substratu [29, 32]. Proces ten schematycznie przedstawia Rysunek 8.
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Figure 9.
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Mechanizmy importerów ABC. (A) Schemat mechanizmu importera ABC typu I. (B) Schemat
mechanizmu importera ABC typu II [29]
Mechanisms of ABC importers. (A) Scheme of a type I importer mechanism. (B) Scheme
of a type II importer mechanism [29]

Wyróżniamy dwa typy importerów ABC (Rys. 9). W Typie I importera ABC
zmiana konformacyjna podczas cyklu transportowego polega na zamknięciu
domeny wiążącej nukleotydy. To z kolei powoduje zepchnięcie helis sprzęgających
do siebie, a tym samym następuje przekształcenie domeny transbłonowej
w konformację zewnątrzkomórkową (Rys. 9A). Zmiany strukturalne powodują
utworzenie tunelu pomiędzy przyłączonym białkiem wiążącym, a kieszenią wiążącą
substrat o niskim do niego powinowactwie [29]. W odróżnieniu od importerów
ABC typu I, importery ABC typu II są zaangażowane w wychwyt nie tylko
większych, ale i bardziej hydrofobowych substratów takich jak np. hem (i innych
kompleksów zawierających żelazo) oraz kobalaminy [33, 34]. Kluczową różnicą
jest także fakt, że związanie i hydroliza ATP sama w sobie nie powoduje
przekształcenia w domenę wewnątrzkomórkową. Gdy transportowany substrat jest
nieobecny, dwie bramki cytoplazmatyczne pozostają zamknięte, oddzielając
cytoplazmę od tunelu transportującego. Podczas dokowania kieszeń obecna
w białku wiążącym substrat jest zniekształcona. Pętle TMD powodują wystąpienie
zawady sterycznej, co prowadzi do odebrania substratu z kieszeni wiążącej
i zamknięcie go między domenami transbłonowymi. Następnym, nieodwracalnym
krokiem, jest hydroliza ATP i uwolnienie fosforanu. Jest to niezbędnym elementem
powodującym otwarcie dimeru NBD. Tym samym dochodzi do rozłączenia helis
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sprzęgających i otwarcia bramy dla substratu [29]. Mechanizm ten został
schematycznie przedstawiony na Rysunku 9B.
2.2. BIAŁKA TRANSPORTUJĄCE HMU

Bakterie gram-ujemne aktywnie transportują żelazo hemowe przez błonę
cytoplazmatyczną. W tym celu wykorzystują energię pochodzącą z ATP. Systemy
takie nazywane są transporterami ABC, do których należą między innymi białka
z rodziny Hmu (ang. Hemin uptake protein). System HmuRSTUV zbudowany jest
z kilku białek odpowiedzialnych za absorpcję i wykorzystanie hemoprotein jako
źródła żelaza [35]. Jako pierwsza zbadana została struktura krystaliczna importera
HmuUV pochodzącego z patogenu Yersinia pestis. Struktura kompleksu HmuUV
niezwiązanego z nukleotydem składała się z dimeru TMD (HmuU) i dimeru NBD
(HmuV). Na jej podstawie możemy wnioskować, że droga translokacji hemu przez
HmuU jest otwarta w stronę peryplazmatyczną, natomiast zamknięta od strony
cytoplazmatycznej. Sugeruje to, że HmuUV w tym stanie pozostaje w konformacji
zewnątrzkomórkowej. W roku 2012 Woo et al. zaobserwował, że struktura ta jest
niezwykle podobna do importerów ABC typu II [36]. Położenie białek
HmuRSTUV w błonie komórkowej przedstawia Rysunek 10.
HmuR jest zależnym od TonB zewnętrznym receptorem błonowym. Kompleks
trzech białek błony wewnętrznej TonB-ExbB-ExbD jest niezbędny, ponieważ
odpowiada za przeniesienie energii na błonę zewnętrzną [1, 37], co z kolei
umożliwia transport hemu przez HmuR.

Rysunek 10. Schematyczne umiejscowienie białek z rodziny Hmu w błonie komórkowej oraz droga
transportu hemu. Opracowanie własne na podstawie [38]
Figure 10.
Schematic view of the location of Hmu family proteins in the cytoplasmic membrane and haem
translocation pathway. Own figure based on [38]
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Si et al. w 2017 roku dowiódł, że na skutek stresu oksydacyjnego dochodzi do
utworzenia wewnątrzkomórkowego wiązania disulfidowego pomiędzy dwoma
resztami cysteinowymi, co umożliwia transport jonów cynku. Badania wykazały, że
utworzenie tego wiązania kowalencyjnego jest czynnikiem niezbędnym do tego
procesu, a mutacja tychże reszt Cys prowadzi do zaniechania pobierania cynku.
Mutacja ta nie miała jednak wpływu na transport hemu [38]. Kompleks HmuTUV
zawiera białka transportujące ABC znajdujące się w wewnętrznej błonie.
Odpowiadają one za transport hemoprotein z przestrzeni peryplazmatycznej do
cytoplazmy bakterii, gdzie są one degradowane przy udziale HmuS. Badania
wykazały, że HmuS uwalnia żelazo poprzez degradację hemu do
biliwerdyny w obecności tlenu cząsteczkowego, donoru elektronowego takiego jak NADPH czy reduktazy ferrodoksyna-NADP+ [39].

Rysunek 11. Struktura HmuUVT z Y. pestis w reprezentacji wstążkowej. HmuU zaznaczono kolorem jasnoi ciemnozielonym, HmuV kolorem czerwonym i pomarańczowym, a HmuT (PDB id: 3MD9)
kolorem szarym. Widoczne są także dwie cząsteczki hemu (zaznaczone kolorem żółtym
i niebieskim) związane przez HmuT oraz konserwatywne reszty glutaminowe obecne w tym
białku [36].
Figure 11.
Structure of Y. pestis HmuUVT in ribbon representation. HmuU subunits are shown in light
and dark green, HmuV in red and orange, and HmuT (PDB id: 2MD9) is depicted in gray.
HmuT contains two heme molecules (highlighting in yellow and blue) and two conserved
glutamate residues [36]

HmuV jest hydrofilowym białkiem wiążącym ATP. Zawiera ono motywy
Walkera, które są charakterystyczne i obecne we wszystkich białkach wiążących
nukleotydy [40]. W HmuT obecne są kieszenie, które są zdolne do wiązania dwóch
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cząsteczek hemu i mają do niego duże powinowactwo. Ponadto, w strukturze białka
z Y. pestis wyróżniamy dwie konserwatywne reszty kwasu glutaminowego (Glu77
i Glu206), które są kluczowe dla prawidłowego wprowadzenia i ustawienia
jednostki białka względem kompleksu HmuUV (Rys. 11) [36].
HmuU uznawane jest, podobnie jak opisywane wcześniej FeoB, za permeazę
ze względu na jego silną homologię z innymi białkami o tej funkcji m.in. BtuC
(ang. Vitamin B12 import system permease protein) [36, 40]. Umiejscowienie
w błonie komórkowej świadczy o tym, że jest to białko bardzo hydrofobowe.
W domenach transbłonowych możemy wyróżnić motywy charakterystyczne dla
permeaz. Jednym z nich jest obecność konserwatywnego motywu sekwencji
aminokwasowej z niezmienną resztą glicyny, niezbędną dla funkcji permeazy [40].
Znajduje się ona zazwyczaj około 100 reszt aminokwasowych od C-końca łańcucha
białkowego i prawdopodobnie bierze udział w oddziaływaniu permeazy z ATPazą
[1].

Rysunek 12. Modele strukturalne HmuU w konformacji zewnątrzkomórkowej. (A) Zewnętrzna wnęka
między podjednostkami HmuU (szara siatka) ukazująca prawdopodobną ścieżkę translokacji
hemu (struktura zaznaczona kolorem niebieskim). (B) Położenie helis TM5, TM5’, H5a i H5a’.
Zaznaczone zostały także łańcuchy boczne aminokwasów budujących białko HmuU, które
skierowane są w stronę tunelu transportującego [36]
Figure 12.
Structural models of HmuU in outward-facing conformation. (A) The outward-facing cavity
between HmuU subunits (gray mesh) indicates the heme translocation pathways (structure
shown in blue). (B) View of HmuU helices TM5, TM5’, H5a o H5a’. HmuU side chains facing
the heme translocation pathway are shown [36]

Jedna transbłonowa podjednostka HmuU zbudowana jest z 10 helis, co stanowi
połowę segmentów obecnych w funkcjonalnym transporterze. W zespole HmuU2V2
możemy poprowadzić oś symetrii dzielącą kompleks na identyczne podjednostki.
Podobnie jak we wszystkich transporterach ABC, także w przypadku kompleksu
HmuUV, możemy zaobserwować motyw niekowalencyjnego związania
podjednostek HmuV z domenami transbłonowymi poprzez helisy sprzęgające [36].
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Dokładna ścieżka transportu hemu niestety nie została dotychczas poznana. Ze
względu na podobieństwo HmuU do BtuC założono, że w strukturze musi istnieć
tunel, którym będzie biegł szlak transportu (Rys. 12A). Formuje się on między piątą
helisą transbłonową (TM5) a helisą 5a (Rys. 12B), jednak domniemana ścieżka nie
wykazuje podobieństwa do zbadanych kieszeni wiążących obecnych w enzymach
hemozależnych. Obserwacje te są podobne do tych poczynionych na transporterze
witaminy B12 i sugerują, że brak zlokalizowanej w błonie kieszeni wiążącej substrat
może być charakterystyczny dla importerów ABC typu II [36, 41]. Różnica między
ścieżkami transportu w obu kompleksach może wynikać z obecności różnych reszt
aminokwasowych w helisach transbłonowych wyścielających tunel, przez który
mogą migrować związki. Kobalamina transportowana przez BtuCD jest większa
aniżeli hem transportowany przez kompleks HmuUV, dlatego w porównaniu
z transporterem witaminy B12, średnica tunelu transportującego w przypadku białek
z rodziny Hmu jest mniejsza [36].
UWAGI KOŃCOWE
W środowisku beztlenowym oraz niskim pH żelazo występuje na drugim stopniu
utlenienia. Z tego względu dla gram-ujemnych bakterii, które zazwyczaj należą do
anaerobów, kluczowe było wytworzenie systemów odpowiedzialnych za pobieranie
tych jonów ze środowiska. Poznanie budowy białek odpowiedzialnych za transport
jonów metali oraz odkrycie mechanizmów ich wychwytu będzie ważnym krokiem
w kierunku odnalezienia skutecznych zamienników antybiotyków. Należy w tym
miejscu podkreślić, że skuteczność tych leków przeciwdrobnoustrojowych znacznie
spadła na przestrzeni ostatnich lat ze względu na nabycie przez bakterie oporności na te
związki.
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Wykaz stosowanych skrótów
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1. Redukcja CO2 do CO i pochodnych kwasu mrówkowego
2. Reakcje hydroformylacji z udziałem CO2 katalizowane kompleksami
rodu i rutenu
3. Reakcje syntezy związków karbonylowych katalizowane kompleksami palladu
4. Redukcja cząsteczki ditlenku węgla z udziałem silanów
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ABSTRACT
Modern industrial carbonylation processes, leading to functionalized carbonyl
compounds, are based on the application of highly toxic and flammable carbon
monoxide. Recently, carbon dioxide which is non-toxic and abundant, has attracted
attention as a perfect C1 source to build new C-C and C-N bonds. From the
standpoint of green and sustainable chemistry, it is appealing and challenging to
combine the reduction of CO2 with subsequent carbonylation using in situ formed
CO.
Herein we present the application of CO2 as C1 building block for the
carbonylation of different organic compounds in the presence of transition metal
catalysts (e.g. Pd, Rh, Ru, Fe). Industrially important organic compounds has been
obtained
in
hydroformylation,
dehydrogenation,
hydrogenation,
aminocarbonylation and carboxylation reactions with CO2.
On the other hand, rapid reduction of CO2 to CO could processed in the metal
catalyst – free systems, using a catalytic amount of fluoride salt and stoichiometric
amount of di- or hydrosilane. In these reactions silyl formate has been identified as
an important intermediate formed from silane and carbon dioxide.
Also hydrazine and sodium borohydrate have been used for CO2 reduction to
formic acid or other products. Obviously, these reactions could be restricted
because of their sensitivity to the applied conditions, high cost of reactants as well
as the waste generated.
The presented examples of catalytic carbonylation reactions with CO2 as
a source of CO group illustrate a high technological potential of this strategy.

Keywords: carbon dioxide, carbonylation, catalysis, reduction, silanes
Słowa kluczowe: ditlenek węgla, karbonylacja, kataliza, redukcja, silany
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
AC

– ang. Active Carbon

GC

– ang. Gas Chromatography

MOF

– ang. Metal Organic Framework

PMHS

– ang. poli(methylhydrosilane)

NMR

– ang. Nuclear Magnetic Resonance

NCs

– ang. Nitrogen-rich Carbons

rWGSR

– ang. Reserved Water Gas Shift Reaction

MCRs

– ang. Multicomponent Reactions

PNP

– ligand typu pincer

DBU

– 1,8-diazabicyklo(5.4.0)undek-7-en

C5Me5

– pentametylocyklopentadien

IL

– kation cieczy jonowej

NMP

– N-metylopirolidon
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WPROWADZENIE
Powszechnie akceptowany pogląd, że wzrost stężenia ditlenku węgla w atmosferze
niekorzystnie wpływa na zmiany klimatu, motywuje do podejmowania badań nad
wiązaniem CO2 i jego przetwarzaniem. Wytwarzanie wartościowych produktów
chemicznych z CO2, najlepiej atmosferycznego raczej nie rozwiąże problemów
związanych z zanieczyszczeniem atmosfery i efektem cieplarnianym. Mimo to warto
zauważyć, że CO2 jest łatwo dostępnym, nietoksycznym oraz tanim surowcem dla
chemii i technologii C1 [1,2]. Jednym z częściej badanych sposobów jego
zagospodarowania jest otrzymywanie związków magazynujących wodór jak kwas
mrówkowy, aldehyd mrówkowy, metanol czy metan. Duża trwałość cząsteczki CO2
utrudnia jej aktywację i konwersję oraz powoduje, że znalezienie wystarczająco
aktywnych katalizatorów do tych procesów jest ciągle wyzwaniem. Jednak
wykorzystanie cząsteczki CO2 jako potencjalnego źródła CO znalazło już zastosowanie
w reakcjach karbonylowania związków organicznych katalizowanych kompleksami
metali przejściowych. Reakcja ta cieszy się dużym zainteresowaniem we współczesnej
katalizie, ponieważ stanowi jedną z najważniejszych dróg syntezy związków
karbonylowych. Związki te stanowią szeroką gamę produktów pochodzenia
naturalnego, znajdujących zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i stosowanych
jako materiały do syntezy bardziej złożonych układów [3-5].
W syntezie związków karbonylowych, prowadzonej klasycznie z gazowym CO,
stosowane są także jego substytuty, np. karbonylowe kompleksy metali (Mo(CO)6,
W(CO)6), aldehydy, wyższe alkohole czy poliole. W porównaniu z nimi, CO2 ma
wyraźną przewagę, ponieważ jest łatwo dostępny, nietoksyczny a także,
w przeciwieństwie do wymienionych związków, nie generuje uciążliwych odpadów.
Przeszkodą w jego szerszym wykorzystaniu jest natomiast duża trwałość wyrażona
energią wiązania C=O równą 532 kJ/mol. Z tego powodu, reakcje karbonylowania
z udziałem CO2 wymagają obecności silnych i często kosztownych reduktorów takich
jak wodorosilany czy Et2Zn. W reakcjach z udziałem CO2 stosowane były także silnie
nukleofilowe związki metaloorganiczne litu czy magnezu.

1. REDUKCJA CO2 DO CO I POCHODNYCH
KWASU MRÓWKOWEGO
Mimo, że poczyniono znaczne postępy w zastosowaniu katalitycznych [7-9],
fotokatalitycznych [10-12] i elektrochemicznych [13-16] procesów redukcji CO2
z udziałem kompleksów metali przejściowych, takie układy są zazwyczaj złożone,
a sama optymalizacja warunków reakcji może być trudna. Interesującą alternatywą
dla tych układów może być zastosowanie silanów, w obecności których redukcja
cząsteczki CO2 zachodzi w zdecydowanie łagodniejszych warunkach reakcji i nie
wymaga obecności metalicznych katalizatorów. W układach tych silany pełnią rolę
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akceptora atomu tlenu (Schemat 1). Funkcję katalizatora przypisuje się
nieorganicznym solom fluorkowym. Anion F- koordynuje do jednego z atomów
krzemu i tworzy hiperwalentny związek przejściowy A. Tym samym ułatwiona
zostaje insercja cząsteczki CO2 i jak podaje większość źródeł, tworzenie
mrówczanu sililu [17-18] (związek C). Jest to kluczowy produkt pośredni, z którego
na drodze dalszych przemian uwalniana jest cząsteczka tlenku węgla i regeneruje
się sól fluorkowa. Wadą tych układów jest generowanie znacznych ilości odpadów,
głównie w postaci pochodnych silanów. Dlatego obecne badania koncentrują się na
szerokich możliwościach wykorzystania tych związków jako substratów w dalszych
przemianach chemicznych.

Schemat 1.
Scheme 1.

Mechanizm redukcji CO2 z udziałem fluorku cezu i disilanu
Mechanism for CO2 reduction with CsF and disilane

W literaturze odnaleźć można kilka przykładów efektywnego wykorzystania
tych produktów na drodze katalitycznych procesów. Zespół Skrydstrupa
przetestował serię diarylodisilanów jako wysoce efektywnych reduktorów
w procesie transformacji cząsteczki CO2 do CO. Odpowiednio moderując warunki
reakcji otrzymano całkowitą konwersję CO2 w krótkim czasie (1 h w temperaturze
110oC) lub w niższych temperaturach (20oC po 18 h). Co więcej, wprowadzenie do
układu niehigroskopijnej soli KHF2 wyeliminowało konieczność prowadzenia
reakcji w warunkach obojętnych [19].
Dobrymi kandydatami do redukcji CO2 są także wodorkowe kompleksy metali.
Mogą one działać także jako donory wodoru, co prowadzi do tworzenia wiązań CH. Taką reaktywność wykazują wodorkowe kompleksy żelaza, Fe2Hn- (n = 0-3)
[20]. Badania ich reakcji z CO2 prowadzono metodami teoretycznymi
i eksperymentalnymi, łącznie z analizą fazy gazowej. Przy pomocy spektrometrii
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mas stwierdzono obecność form Fe2O-, a później także Fe2O2, które powstały
w reakcji z CO2.Wszystkie aniony wodorkowe żelaza katalizują redukcję CO2 do
CO, natomiast wodorki Fe2H- i Fe2H2- tworzyły także produkty ze
skoordynowanym jonem mrówczanowym, Fe(HCO2)- i HFe(HCO2)-. W tym
przypadku następowało nie tylko oderwanie tlenu od cząsteczki CO2, ale także
utworzenie wiązania C-H [20].

Schemat 2.
Scheme 2.

Odwodornienie 1-butenu do 1,3-butadienu przy użyciu CO2
Dehydrogenation of 1-butene to 1,3-butadiene using CO2

Słabe
właściwości
utleniające
CO2
umożliwiają
jego
reakcję
z węglowodorami, która polega na odwodornieniu węglowodoru i utworzeniu CO
[21-22]. Przykładem takiego procesu jest reakcja CO2 z 1-butenem, który jest
ubocznym produktem w procesie przetwórstwa ropy naftowej (Schemat 2). Z kolei
1,3-butadien, produkt reakcji 1-butenu z CO2, jest wartościowym surowcem do
produkcji gumy, elastomerów i żywic. Ta reakcja nie tylko pozwala na
zagospodarowanie pewnej ilości CO2, ale także dostarcza ważny surowiec
technologiczny. Jej dodatkową zaletą jest zgodność z zasadami zielonej chemii
i brak niebezpiecznych produktów ubocznych. Reakcja wymaga użycia
katalizatorów, zwykle heterogenicznych. Katalizator Fe2O3/Al2O3 pozwolił na
otrzymanie selektywności do 1,3-butadienu na poziomie 39% [23]. Podobny wynik
uzyskał Liu stosując zeolit z wbudowanymi jonami cynku (Zn-Si, Si/Zn = 40) [24].
Najwyższą jak dotąd selektywność, 54%, zapewnił katalizator osadzony na węglu
aktywnym, Fe7C3@FeO/AC. Autorzy podkreślili ważną rolę nośnika węglowego,
który posiada centra kwasowe niezbędne do przebiegu reakcji, a ponadto wpływa
na proces tworzenia i dyspersji nanocząstek Fe7C3@FeO [25].
Do reakcji uwodornienia CO2 zastosowano pół-sandwiczowe kompleksy
Ir(III), Rh(III), Ru(II) i Os(II) z ligandem C5Me5 (pentametylocyklopentadienem)
[26]. Produktami reakcji, prowadzonej pod ciśnieniem 60 bar CO2/H2 były
mrówczany i dietyloformamid (DEF). Reakcję tworzenia mrówczanów badano
w obecności zasad, z których najbardziej efektywna okazała się DBU (1.8diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en). Przy użyciu tej zasady uzyskano wartość TON
równą 474 dla produktu [DBUH][HCO2] w reakcji katalizowanej przez Ir(III).
Aktywność wybranych metali zmieniała się w szeregu: Ir >> Rh > Os >Ru.
Zaproponowany mechanizm redukcji CO2 do mrówczanu zakłada insercję CO2 do
wiązania Ir-H (Schemat 3).
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Mechanizm uwodornienia CO2 katalizowany pół-sandwiczowymi kompleksami Ir(III)
Mechanism for CO2 hydrogenation catalyzed by half-sandwich Ir(III) complexes

Beller przedstawił katalizator Fe z tetradentnym ligandem fosforowym,
aktywny w redukcji CO2 i węglanów do mrówczanów i formamidów [27]. Reakcja
była wykonana z udziałem kompleksów wodorkowych, a istotną rolę odgrywała
w niej amina, która bierze udział w rozszczepieniu cząsteczki H2 i wpływa na
położenie stanu równowagi między kompleksami mono- i diwodorkowymi.
Aktywacja
CO2
odbywa
się
poprzez
insercję
do
wiązania
Fe-H (Schemat 4).
Ze względu na dobrą zdolność wiązania CO2 i wysoką trwałość termiczną,
hydrazyna jest obiecującym rozpuszczalnikiem do wiązania CO2 pochodzącego
z procesów technologicznych [28-31]. Badania mechanizmu oddziaływania
pomiędzy hydrazyną i CO2 pokazały, że polega ono na tworzeniu monoi dikarbaminianów NH2-NH-COO- i –OOC-NH-NH-COO-, których stężenia zależą
od ilości CO2 w roztworze. W odpowiednich warunkach związki te mogą uwalniać
CO2, co pozwala zaliczyć hydrazynę do efektywnych związków magazynujących
CO2 [28].
Wodny roztwór hydrazyny był także wykorzystany do fotokatalitycznej
redukcji CO2 W obecności katalizatora zawierającego nanocząstki Au-Cu osadzone
na SrTiO3/TiO2 [29]. Naświetlanie lampą Xe doprowadziło do wygenerowania
mieszaniny węglowodorów zawierającej CH4, C3H6, C2H6 i C2H4, przy czym
hydrazyna działała w tym procesie jako donor wodoru.
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Proponowany mechanizm uwodornienia CO2 katalizowany kompleksami żelaza
Postulated mechanism for the Iron-catalyzed hydrogenation of CO2

Fotochemiczną redukcję CO2 do kwasu mrówkowego katalizują kompleksy Rh
z pentametylocyklopentadienem (C5Me5) i bipirydyną z różnymi podstawnikami
[30] (Schemat 5). Przy pomocy obliczeń teoretycznych wykazano, że podstawniki
elektronowo-donorowe faworyzują redukcję CO2, ponieważ obniżają charakter
wodorkowy wiązania Rh-H. W efekcie rośnie stosunek HCCO:H2. W badanej
grupie związków najbardziej selektywnym katalizatorem tworzenia kwasu
mrówkowego był [Rh(OCH3-bpy)(C5Me5)Cl]+. Wykazano ponadto, że wodorkowy
kompleks Rh(III) odgrywa kluczową rolę w tworzeniu obu produktów reakcji.
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Struktura kompleksów [Rh(R-bpy)(Cp*)Cl]+
Structure of [Rh(R-bpy)(Cp*)Cl]Cl complexes

Tetrahydroborany były często stosowane do redukcji CO2 do mrówczanów
(HCOO-) [32-44]. Jedną z zalet takiej metody jest bezpieczeństwo procesu,
w którym nie jest konieczne stosowanie H2 pod zwiększonym ciśnieniem.
Zidentyfikowano produkty pośrednie zawierające bor, [BHi(OH)4-i]- (i = 1-4)
i BHj(HCO2)(OH)3-j]- (j = 0-3). Zaproponowano, że jeden z tych związków reaguje
z utworzeniem mrówczanu (Schemat 6) [32].

Schemat 6.
Scheme 6.

Redukcja CO2 z udziałem NaBH4
CO2 reduction using NaBH4

Opracowano warunki efektywnej redukcji CO2 do HCOOH w łagodnych
warunkach. W 0,5 M roztworze KBH4 otrzymano 1,15 mol/L kwasu, a produktem
pośrednim był jon BH3(OH)- [36]. Obecność tego związku wskazuje na
rozszczepienie cząsteczki H2O w reakcji z BH4-. Zgodnie z tym można przyjąć, że
w procesie tworzenia HCOOH ważną rolę odgrywa zarówno hydroliza BH4- jak
i redukcja CO2.
Interesującym przykładem redukcji CO2 jest reakcja hydroborowania
z udziałem organicznych hydroboranów (R2B-H), katalizowana przez kompleksy
Ni i Pd z ligandami chelatowymi typu pincer [37]. Produktami redukcji
2-elektronowej był mrówczan borylu, 4-elektronowej bis(boryl)acetal
a 6-elektronowej metoksyboran. Skład produktów zależał od rodzaju hydroboranu,
katalizatora oraz kwasu Lewisa stosowanego jako ko-katalizator.
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Reakcja hydroborowania CO2
CO2 hydroboration

Do reakcji redukcji CO2 do metanolu metodą hydroborowania użyto kompleks
palladu z ligandem typu pincer (POCOP) (Schemat 8) i katecholoboran (HBcat)
[38]. Stosując 31P NMR zidentyfikowano pośredni związek, produkt reakcji
kompleksu Pd z HBcat w obecności CO2.

Schemat 8.
Scheme 8.

Synteza kompleksów palladu z ligandem typu pincer
Synthesis of pincer ligated palladium complexes

Mieszanina zawierająca NaBH4 i CO2 była wykorzystana do redukcyjnej
formylacji amin (Schemat 9) [39].

Schemat 9.
Scheme 9.

Redukcyjna formylacja amin w obecności CO2 i NaBH4
Reductive formylation of amines with CO2 using NaBH4

Redukcję CO2 do HCOO- pod ciśnieniem atmosferycznym przy pomocy KBH4
przeprowadzono w obecności bimetalicznego stopu Ni-Cu [40] oraz katalizatora
NiNPs@TiO2 [41]. Użycie katalizatora Ni-P/Al2O3 w tej reakcji pozwoliło obniżyć
stężenie NaBH4 do 1% i przeprowadzić redukcję z efektywnością 41.37% [42].
Dobre wyniki w redukcji CO2 w łagodnych warunkach, w temperaturze
pokojowej, pod ciśnieniem 1 bar CO2 i bez rozpuszczalnika, uzyskano po
zastosowaniu cieczy jonowej [IL]BH4, gdzie IL = kation 1-etylo-1-metylopiroliowy
[43]. Ta sama ciecz jonowa wykazała także zdolność wiązania CO2
z rozcieńczonego gazu, o zawartości 6% obj. CO2 w N2. Kation cieczy jonowej
ułatwia redukcję, ponieważ umożliwia wiązanie CO2 w pobliżu anionu BH4(Schemat 10).
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Schemat 10. Cykl wychwytywania i redukcji CO2 do kwasu mrówkowego w obecności [EMPY] [BH4]
Scheme 10. Carbon capture and reduction cycle of CO2 to formic acid with [EMPY][BH4]

Polimer koordynacyjny zawierający aniony BH4-, M(BH4)2(pyz)2 (M = Mg2+,
Ca , pyz = pirazyna) zbudowany z jednostek [M4(pyz)4], konwertuje CO2 do
mrówczanów w postaci HCOO- lub [BH3(HCOO)]- [44].
2+

2. REAKCJE HYDROFORMYLACJI Z UDZIAŁEM CO2
KATALIZOWANE KOMPLEKSAMI RODU I RUTENU
Sasaki przedstawił użycie CO2 w hydroformylacji alkenów katalizowanej
klasterem H4Ru4(CO)12 [45]. W reakcji tworzyły się głównie alkohole, produkty
uwodornienia powstających w pierwszym etapie aldehydów. Reakcja prowadzona
w NMP (NMP = N-metylopirolidon) w 140oC pod ciśnieniem 4 MPa CO2 i 4.0
MPa H2, wymagała obecności dodatku soli, LiCl. Inne sole, jak NaCl, LiBr czy LiI,
nie były wystarczająco efektywne. Warunki reakcji zoptymalizowane w tych
badaniach dla cykloheksenu, okazały się także odpowiednie dla hydroformylacji
propenu i metylostyrenu, chociaż wydajności produktów były niższe i wynosiły
odpowiednio 33% i 57%.
Zaproponowano dwa alternatywne schematy przebiegu konwersji alkenu do
alkoholu, odpowiednio z udziałem CO i z CO2 (Schemat 11). W pierwszym
przypadku alkohol powstaje w wyniku hydroformylacji alkenu mieszaniną H2/CO,
przy czym CO jest produktem wcześniejszej redukcji CO2 do CO. W drugim
wariancie alkohol tworzy się w wyniku hydroksykarbonylacji alkenu bezpośrednio
z CO2. Za przewagą mechanizmu pierwszego przemawia według autorów wpływ
halogenków na przebieg reakcji, który zmienia się zgodnie z szeregiem Cl- > Br> I-. Taki sam szereg aktywności zaobserwowano w reakcji redukcji CO2 do CO, co
wskazuje na udział CO w tworzeniu aldehydów i alkoholi [45].
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Schemat 11. Możliwe ścieżki syntezy aldehydów
Scheme 11. Possible pathways for the synthesis of aldehydes

Leitner przeprowadził reakcję hydroksykarbonylacji alkenów prowadzącej do
otrzymania kwasów karboksylowych przy użyciu katalizatora [RhCl(CO)2]2/PPh3
(Schemat 12) [46]. Promotorami w tej reakcji były jodki, na przykład CH3I,
zastosowano także dodatek kwasu p-TsOH.H2O (p-toluenosulfonowy). Procedurę
przetestowano z dobrym wynikiem dla alkenów cyklicznych i liniowych, w tym
także dla alkenów z wewnętrznym wiązaniem podwójnym.
Eksperymenty wykonane z izotopowo znaczonym 13CO2 i H218O pokazały, że
atom węgla obecny w grupie karboksylowej pochodzi od CO2 natomiast atom tlenu
jest dostarczany przez cząsteczkę H2O. Na tej podstawie można założyć, że reakcja
zachodzi z udziałem CO wygenerowanego przez redukcję CO2 (reakcja odwróconej
konwersji gazu wodnego, rWGSR)). Analiza GC (chromatografia gazowa)
potwierdziła obecność CO w gazowych produktach reakcji kontrolnej wykonanej
bez alkenu. Ustalono, że przy niższych stężeniach fosfiny dominuje cykl oparty na
odwróconej konwersji gazu wodnego, natomiast przy nadmiarze fosfiny zwiększa
się udział cyklu karbonylacji [46].

Schemat 12. Katalityczna reakcja hydroksykarboksylacji olefin za pomocą CO 2
Scheme 12. Catalytic hydrocarboxylation of olefins with CO2

Przeprowadzono alkoksykarbonylację olefin terminalnych i cyklicznych
(cyklopenten, norbornen) w obecności katalizatora Ru, stosując CO2 i różne
alkohole (metanol, etanol, 1-butanol, 1-nonanol, alkohol benzylowy). Otrzymano
odpowiednie estry [47]. W reakcji modelowej pomiędzy CO2 i MeOH otrzymano
mrówczan metylu (HC(O)OCH3), który także reagował z olefinami tworząc
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oczekiwany ester. Jednak wydajność estru otrzymanego w reakcji z HC(O)OCH3
(17%) była niższa w porównaniu z reakcją z udziałem CO2 (92%). Co ciekawe,
wydajność estru była wyższa przy użyciu CO2 niż CO, mimo, że CO2 jest w tym
układzie faktycznie donorem CO. Wskazują na to wyniki badań reakcji z użyciem
znaczonych izotopowo 13CO2 i 13CH3OH.

Schemat 13. Możliwe ścieżki reakcji karbonylowania przy użyciu ditlenku węgla
Scheme 13. Possible reaction pathways for the carbonylation using carbon dioxide

Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano możliwe ścieżki
alkoksykarbonylacji z udziałem CO2 (Schemat 13) z jednoczesnym podkreśleniem,
że dominuje ścieżka I.
W reakcji typu domino, obejmującej sekwencję dwóch reakcji - odwróconej
konwersji tlenku węgla z parą wodną (rWGSR) i hydroformylacji, zastosowano
jako katalizator kompleks Ru z ligandem fosforanowym(III) (Schemat 14) [48].

Schemat 14. Obecność CO2 w hydroformylacji alkenów katalizowanej kompleksami Ru
Scheme 14. Ru-catalyzed hydroformylation of alkenes with CO2

W modelowej reakcji użyto 1-okten jako substrat, Ru3(CO)12 jako katalizator
oraz dodatkowo LiCl. W nieobecności liganda fosforowego, wydajność alkoholu
wyniosła 33%, powstało także 22% oktanu, produktu uwodornienia. Przetestowano
dużą grupę ligandów fosforowych, głównie fosforanów(III) i najlepsze wyniki
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otrzymano z L4 i L7 (Schemat 15). Badania wpływu składu gazu na przebieg
syntezy pokazały, że stosunek CO2:H2= 1:1 jest optymalny, jednak ważne jest także
sumaryczne ciśnienie. I tak przy składzie gazu 30:30 wydajność była wyższa niż dla
CO2:H2=20:20.
W ramach badań nad strukturą aktywnej formy katalizatora wykonano test
rtęciowy. Ponieważ dodanie Hg(0) nie spowodowało zmiany szybkości reakcji,
można przyjąć, że aktywny jest katalizator homogeniczny. Należy podkreślić, że
niezwykle ważną rolę w tym procesie odgrywa LiCl, który jako kwas Lewisa
ułatwia redukcję pośredniego aldehydu do alkoholu [48].

Schemat 15. Struktura P-ligandów
Scheme 15. Structure of P-ligands

Przedmiotem badań Duponta była hydroformylacja cykloheksenu przy użyciu
CO2/H2 i różnych katalizatorów Ru w obecności imidazoliowych cieczy jonowych
[49]. Prekursory RuCl3*nH2O i [RuCl2(cod)]n preferowały tworzenie heksanu jako
głównego produktu z wydajnością ponad 90 %. Inaczej było w przypadku
prekursora Ru3(CO)12, który zapewnił konwersję substratu na poziomie 96 %,
z dobrą selektywnością do aldehydu i alkoholu. Zmiana anionu cieczy jonowej
spowodowała obniżenie wydajności. Przy pomocy widm 13C NMR zbadano
możliwość tworzenia in situ kompleksów karbenowych i potwierdzono ich
obecność zarówno dla reakcji bez CO2/H2 jak i w takiej atmosferze. Te badania
potwierdziły także obecność w mieszaninie reakcyjnej kwasu mrówkowego,
pierwszego produktu uwodornienia CO2. W zoptymalizowanych warunkach, pod
ciśnieniem 6 MPa CO2/H2 = 1/1 otrzymano z dobrą wydajnością alkohole
z nienasyconych substratów cyklicznych i liniowych.
Zbadano konwersję CO2 do kwasu propionowego i aldehydu propionowego
w obecności nanocząstek Co i Rh naniesionych na metaliczno-organiczny materiał
typu MOF (ang. Metal Organic Framework), MIL-53(Al) [50]. Katalizator,
otrzymano metodą solwotermalną pod działaniem mikrofal i użyto w dwuetapowej
reakcji transformacji CO2. Co/MIL-53(Al) katalizuje uwodornienie CO2 do CO
w temperaturze poniżej 340oC i pod ciśnieniem 1 atm. W tych warunkach Rh/MIL-
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53(Al) katalizuje uwodornienie CO2 do metanu i nie jest przydatny do wytworzenia
gazu syntezowego. Gaz syntezowy otrzymany w reakcji z katalizatorem
kobaltowym użyto do hydroformylacji etenu, wytwarzając aldehyd
z selektywnością 77,2 – 79,5%.
W układzie katalitycznym do hydroformylacji olefin z CO2 wykorzystano
katalizator rodowy [Rh(acac)(CO)2] z różnymi ligandami fosforowymi
i wodorosilan jako reduktor (polimetylowodorosilan) [51]. Układ ten następnie
modyfikowano zmieniając ligand fosforowy. Z grupy testowanych ligandów L5
okazał się najlepszy (Schemat 16).

Schemat 16. Zastosowanie CO2 w hydroformylacji olefin katalizowanej kompleksami rodu
Scheme 16. Rhodium-catalyzed hydroformylation of olefins with CO2

Rodzaj silanu także miał wpływ na przebieg reakcji i PMHS (ang.
poli(methylhydrosilane) był lepszy niż PhSiH3, PhSiH2 czy PhMe2SiH. Reakcja
biegła dobrze pod ciśnieniem H2/CO2 = 20/5 bar, znacznie niższym niż ciśnienie
wymagane w reakcji z kompleksami Ru. W tych samych warunkach otrzymano
aldehydy także z innych olefin, od propenu do 1-dekenu. Na podstawie badań
metodami GC, 1H i 13C NMR zaproponowano, że jako produkt pośredni tworzy się
mrówczan sililowy, który podczas ogrzewania rozkłada się do silanolu
z wydzieleniem CO (Schemat 17). Alternatywnie, ten związek może ulegać
hydrolizie z utworzeniem HCOOH, który dalej rozkłada się do CO i H2O. Co
ciekawe, reakcja z H2/CO pod ciśnieniem 2/20 doprowadziła do wytworzenia tylko
< 3% aldehydów. Lepsze wyniki, 11-43% aldehydów, otrzymano w tej reakcji po
dodaniu kwasu HCOOH lub innego kwasu Broensteda. Wskazuje to na ważny
udział zarówno CO jak i kwasu HCOOH w tej reakcji [51].
Formylacja halogenków arylowych z CO2/H2 jest inną, obok hydroformylacji,
metodą pozyskania aldehydów [52]. Ta reakcja jest znana w wersji z CO lub jego
substytutami (izocyjaniany czy paraformaldehyd), które są donorami grupy
karbonylowej. Liu przedstawił formylację bromków i jodków arylowych
z katalizatorem RhI3/PPh3 w obecności bezwodnika octowego i Et3N
(trietyloamina).
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Schemat 17. Mechanizm reakcji hydroformylacji z udziałem CO2 i hydrosilanu
Scheme 17. Proposed mechanism for hydroformylation with CO2 and hydrosilane

W przypadku bromobenzenu reakcja z użyciem samego katalizatora Rh nie
była dość wydajna, ale wynik poprawiono wprowadzając dodatkowo Pd(dppp)Cl2.
Badania mechanizmu wykonane z udziałem znaczonych izotopowo odczynników,
pozwoliły określić trzy etapy tej reakcji obejmujące odpowiednio tworzenie
HCOOH z CO2 poprzez uwodornienie, uwolnienie CO pod wpływem bezwodnika
octowego i końcową formylację halogenku arylowego (Schemat 18).
Bezwodnik octowy pełni tutaj rolę akceptora tlenu. Udowodniono, że grupa
CO w produkcie aldehydowym pochodzi od CO2, natomiast HCOOH może
dostarczać wodór na etapie redukcyjnej eliminacji produktu. Opracowana procedura
została z powodzeniem zastosowana do funkcjonalizowanych jodków i bromków
arylowych, w tym także do związków heterocyklicznych [52].
Synteza kwasów karboksylowych z eterów, CO2 i H2 została przedstawiona
przez Hana (Schemat 19) [53]. Należy zauważyć, że etery znacznie trudniej ulegają
reakcji niż olefiny i alkohole. Najbardziej aktywnym katalizatorem w przypadku
eterów okazał się IrI4, natomiast RhI3 czy RuI3 nie katalizowały tej reakcji. Dobre
wyniki uzyskano dla eterów z różnymi grupami alkilowymi, prostymi,
rozgałęzionymi i cyklicznymi, przy czym obie grupy alkilowe w eterze ulegały
transformacji do odpowiedniego kwasu.
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Schemat 18. Mechanizm formylowania jodków arylowych katalizowany kompleksami rodu
Scheme 18. Reaction mechanism for Rh-catalyzed formylation of aryl iodides
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Schemat 19. Synteza kwasów karboksylowych z eterów i CO2/H2
Scheme 19. Synthesis of carboxylic acids from ethers and CO2/H2

Mechanizm reakcji obejmuje transformację eteru do olefiny, która następnie
reaguje z jodkiem tworząc jodek alkilowy lub z AcOH tworząc octan. W dalszym
etapie utworzone jodki reagują kolejno poprzez etap utleniającej addycji i insercji
CO, który jest generowany w reakcji CO2 + H2. Następnie redukcyjna eliminacja
przy udziale H2O prowadzi do końcowego kwasu. Ta reakcja jest trochę podobna
do karbonylacji metanolu do kwasu octowego (proces Cativa), jednak różni się
zarówno substratem jak i produktem. Z drugiej strony w mieszaninie reakcyjnej
zidentyfikowano [Ir(CO)2I4]-, związek analogiczny do jednej z form obecnych
w cyklu katalitycznym karbonylacji metanolu [53].
3. REAKCJE SYNTEZY ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH
KATALIZOWANE KOMPLEKSAMI PALLADU
Przykładem skutecznej i zrównoważonej metody włączania cząsteczki CO2 do
związków heterocyklicznych jest wieloskładnikowa (MCRs = multicomponent
reactions) reakcja otrzymywania 3,3-diarylo-2,4-chinolinodionów na drodze
sprzęgania o-alkinyloliny, jodku arylowego i CO2 w obecności katalizatora
palladowego, Pd(PPh3)2Cl2 (Schemat 20) [54]. Procedura ta obejmuje jednoczesne
tworzenie czterech wiązań w jednym naczyniu reakcyjnym. Pierwotnie powstający
benzoksazyn-2-on, zawierający czteropodstawiony fragment winylowy, ulega
wewnątrzcząsteczkowemu przegrupowaniu do diarylo-2,4-chinolinodionu. Oznacza
to, że cząsteczka CO2 ulega rozszczepieniu na grupę karbonylową oraz atom tlenu,
które tworzą odrębne wiązania w produkcie. Efektem końcowym jest obecność
dwóch grup karbonylowych w związku. Reakcja ta przebiega z zadowalającymi
wydajnościami (50-87%) już pod ciśnieniem 1 atm CO2 dla większości
podstawionych
jodków
arylowych,
ale
także
dla
pochodnych
2-(fenyloetynylo)aniliny.
W porównaniu do karbonylowania halogenków arylowych, czy też związków
metaloorganicznych, bezpośrednia funkcjonalizacja wiązania C-H katalizowana
związkami palladu jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna i opłacalna. Znane są
przykłady wykorzystania CO w reakcjach bezpośredniego karbonylowania
nieaktywnych wiązań C-H w grupie arylowej [55,56].
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Schemat 20. Zastosowanie CO2 w wieloskładnikowej reakcji syntezy 3,3-diarylo-2,4-chinolinodionów
Scheme 20. Application of CO2 in the multicomponent synthesis of 3,3-diaryl-2,4-quinolinediones

Jednak ze względu na wysoką toksyczność, ciężkie warunki reakcji (wysokie
ciśnienia gazu, wydłużony czas reakcji, wysokie temperatury) oraz konieczną
obecność akceptora atomu wodoru (lub utleniacza), zastąpienie cząsteczki CO
bardziej przyjaznym CO2 jest szczególnie pożądane. Istnieją tylko nieliczne
przykłady efektywnego wykorzystania CO2 w tych reakcjach. Jednym z nich jest
synteza ftalimidów na drodze bezpośredniego sprzęgania pochodnych benzamidu
pod ciśnieniem 1 atm CO2 (Schemat 21) [8]. Jest to też kolejny przykład
wykorzystania prostego układu katalitycznego – Pd(TFA)2 (ale także Pd(OAc)2)
niewymagającego obecności dodatkowych ligandów fosfinowych bądź azotowych.
Przeprowadzone badania kontrolne nie potwierdziły obecności CO generowanego
in situ na drodze reakcji redoks. Wykorzystując spektrometrię mas udało się
natomiast zidentyfikować palladacykl jako formę przejściową katalizatora. Grupa
karbonylowa tworzy się w wyniku skoordynowania CO2 do palladacyklu i dalszych
przemian w obrębie powstałego kompleksu pośredniego, które prowadzą do
finalnego produktu - pochodnej ftalimidu. Ta transformacja charakteryzuje się
wysoką regio- i chemo-selektywnością, ekonomią atomów, dobrą tolerancją
względem grup funkcyjnych oraz szerokim zakresem stosowanych substratów
(wydajności ok. 60-90%).
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Schemat 21. Zastosowanie CO2 w syntezie ftalimidów
Scheme 21. Application of CO2 in synthesis of phthalimides

Badania nad reakcją redukcji CO2 w obecności wodorosilanów wykazały, że
konwersja tego gazu może zachodzić w łagodnych warunkach, co jest obiecujące
w syntezie związków karbonylowych z wykorzystaniem CO2. Przykładowo,
przeprowadzono formylowanie jodków arylowych w obecności prostych układów
katalitycznych z wykorzystaniem PMHS (poli(metylowodorosiloksan)) jako
czynnika redukującego (Schemat 22) [9]. Aktywacja jodku arylowego przebiega na
drodze katalitycznej z użyciem komercyjnie dostępnego katalizatora - Pd/C. 1,8diazabicyklo(5.4.0)undek-7-en (DBU) wykorzystano jako aktywator cząsteczki
CO2 wspomagający tworzenie mrówczanu sililu, a także do neutralizowania
tworzącego się kwasu HI. Reakcja ta wykazuje szeroki zakres tolerancji dla jodków
arylowych zawierających różne grupy funkcyjne w pierścieniu arylowym, dając
zadowalające wydajności produktów (60-80%). W porównaniu do tradycyjnej drogi
syntezy aromatycznych aldehydów, tą metodę cechuje prostota, niski koszt procesu
oraz przyjazne środowisku reagenty.

Schemat 22. Formylacja jodków arylowych w obecności CO2 i PMHS
Scheme 22. Formylation of aromatic iodides using CO2 and PMHS

4. REDUKCJA CZĄSTECZKI DITLENKU WĘGLA Z UDZIAŁEM
SILANÓW
Produktami ubocznymi powstającymi podczas redukcji CO2 w obecności
diarylosilanów są diarylodisiloksany, które mają duży potencjał jako substraty
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wykorzystywane w reakcjach sprzęgania wiązań C-C. Wynikiem szeroko
prowadzonych badań w tym obszarze jest opracowanie dwuetapowej reakcji,
obejmującej kolejno redukcję CO2 i karbonylujące sprzęganie typu HiyamaDenmark, prowadzącej do ketonów diarylowych (Schemat 23) [19]. W tym
układzie silan nie służy jedynie jako akceptor atomu tlenu z cząsteczki ditlenku
węgla. Atom tlenu wbudowuje się w wiązanie Si-Si, a powstające w ten sposób
„odpady” silanowe uczestniczą jako substrat – donor grupy arylowej w syntezie
ketonów diarylowych. Związki te mają potencjalne znaczenie w przemyśle
farmaceutycznym oraz występują w wielu związkach pochodzenia naturalnego.
Reakcja ta wykazuje zadowalający poziom tolerancji dla pochodnych jodków
arylowych zawierających różne grupy funkcyjne w pierścieniu arylowym, a tym
samym pozwala na uzyskanie wysokich (> 50%) wydajności produktów. Na drodze
dwuetapowej syntezy otrzymano m.in. farmaceutyki Ketoprofen (62%) i Fenofibrat
(52%), potwierdzając tym samym możliwość zastosowania metody w syntezie
związków o dużym znaczeniu dla przemysłu.

Schemat 23. Dwuetapowa reakcja syntezy ketonów diarylowych
Scheme 23. Two-steps synthesis of diaryl ketones

Dalsze badania prowadzone w zespole prof. T. Skrydstrupa wykazały wysoką
przydatność dwukomorowego reaktora (COware) do syntez z udziałem CO2
(Schemat 24) [57, 58]. W jednej z komór zachodzi redukcja ditlenku węgla
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w obecności diarylodisilanów, nie wymagająca zastosowania katalizatora.
Jednocześnie przepływ fazy gazowej między komorami ułatwia wykorzystanie
powstałego produktu w reakcji typu karbonylującego sprzęgania, która przebiega
w drugiej komorze. Odseparowanie obu środowisk minimalizuje ryzyko
pobocznych reakcji oraz spadku selektywności. Znacząco upraszcza to obróbkę
produktów końcowych i umożliwia prowadzenia reakcji karbonylowania przy
stechiometrycznych ilościach CO. Tworzący się tlenek węgla został wykorzystany
w reakcji aminokarbonylacji. Skrydstrup otrzymał w ten sposób serię związków
o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle farmaceutycznym (Olaparyb, Tigan,
Moclobemid) z wysokimi wydajnościami (77- 99%).

Schemat 24. Dwuetapowa reakcja syntezy amidów prowadzona w reaktorze COware
Scheme 24. Two-steps synthesis of aryl amides in COware reactor

Analogiczną procedurę syntezy amidów na drodze dwuetapowej reakcji
zrealizowano z użyciem wodorosilanów jako aktywatorów cząsteczki CO2
(Schemat 25) [59]. Przeprowadzone badania wykazały, że rodzaj wodorosilanu ma
decydujące znaczenie dla przebiegu reakcji. Etap uwalniania cząsteczki CO
z mrówczanu sililu silnie zależy od sfery koordynacyjnej krzemu i zachodzi
zdecydowanie łatwiej dla podstawników arylowych niż w przypadku pochodnych
allilowych lub dla polimerycznych wodorosilanów.
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Schemat 25. Zastosowanie hydrosilanów w dwuetapowej reakcji aminokarbonylacji
Scheme 25. Application of hydrosilanes in the two-stage reaction of aminocarbonylation

Dotychczasowe badania wykazały, że kompleksy bimetaliczne wykazują
zdolność aktywowania małych cząsteczek [60-61]. Na tej podstawie Ozerov podjął
prace nad redukcją CO2 silanem w obecności dimeru palladu(I) z ligandami typu
pincer (PNP), 1 [(PNP)Pd]2 (Schemat 26) [62]. Insercja cząsteczki CO2 w wiązanie
Pd-Pd prowadzi do utworzenia pośredniego kompleksu 2, z którego w wyniku
szybko zachodzącej metatezy Pd-O/Si-X otrzymywane są kompleksy 3 i 4. Proces
dekarbonylacji związku 3 może zajść przed lub w trakcie reakcji z drugim
ekwiwalentem silanu (Me3SiOTf, Me3SiCl). Następnie na drodze reakcji redoks
odtworzony zostaje wyjściowy kompleks palladu [(PNP)Pd]2. Efektywność procesu
silnie zależy od rodzaju użytego silanu i zachodzi zdecydowanie lepiej dla
Me3SiOTf niż w przypadku Me3SiCl. Obecność liganda kleszczowego oraz
stosunkowo niskie powinowactwo palladu(I) do cząsteczki CO jako liganda
upraszcza etap uwalniania wolnego CO z kompleksu przejściowego.
Ograniczona liczba przykładów wykorzystania CO2 w syntezie organicznej
wynika głównie z stabilności termodynamicznej oraz wysokiej bierności
kinetycznej cząsteczki. Dlatego niektóre badania koncentrują się na wykorzystaniu
CO2 jako dodatku do układu reakcyjnego lub możliwości wykorzystania go jako
środowiska reakcji [63-64]. Przykładowo wykazano, że w reakcji karbonylowania
amin zachodzących w układach CO/[O]/[Pd] ([O]= O2 lub powietrze), dodatek CO2
(CO2 w CO2/CO =56 %) zwiększa wydajność procesu.
Jeszcze lepsze wyniki uzyskano w sytuacji, gdy reakcja ta biegła w środowisku
ciekłego CO2 (jako niepolarny aprotyczny rozpuszczalnik) (Schemat 27) [63].
Eksperymenty uzupełniające potwierdziły jednoznacznie, że cząsteczka CO2 nie
jest w tych układach donorem grupy karbonylowej. Tym samym całkowite
wyeliminowanie CO jest niekorzystne. Być może CO2 pełni w tych reakcjach rolę
inhibitora ubocznej reakcji utleniania CO do CO2, która może zachodzić
w obecności katalizatora palladowego [64].
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Schemat 26. Redukcja CO2 katalizowana kompleksem [(PNP)Pd]2
Scheme 26. Reduction of CO2 catalyzed by [(PNP)Pd]2 complex

Oryginalna procedura syntezy pochodnych mocznika katalizowana
kompleksem K2[PdI4] prowadziła do wysokich wydajności produktu (90 %), jednak
zachodziła w ekstremalnych warunkach, pod ciśnieniem ok. 200 bar,
w temperaturze 100 0C w ciągu 24 h [63]. Wykorzystanie kompleksu
PdCl2(2,4-Cl2Py)2 oraz dodatku niewielkiej ilości sproszkowanego żelaza (2,7
mmol) oraz jodu (0,39 mmol) pozwoliło obniżyć ciśnienie CO/CO2 do 34 bar oraz
skrócić czas reakcji do 1h. Ponadto wykazano, że w reakcji tej uczestniczą
nanocząstki palladu(0) jako jedna z aktywnych form katalizatora [64].

Schemat 27. Synteza 1,3-difenylomocznika w układzie CO/CO2/O2
Scheme 27. Synthesis of 1,3-diphenylurea in mixture of CO/CO2/O2
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Chen zsyntezował nanopłytki palladu o różnym stopniu zawartości
amorficznych i krystalicznych form metalu zawierające także monodyspersyjne
kropki kwantowe CdS. Aktywność katalityczna tego materiału została przebadana
w fotokatalitycznej redukcji CO2 [65]. W toku prowadzonych badań
zidentyfikowano trzy główne produkty reakcji: CO, CH4 oraz H2. Jednocześnie
wykazano silną zależność zarówno wydajności produktów reakcji jak i jej
selektywności od składu nanopłytek palladu(0). Przewaga krystalicznej formy
palladu w nanopłytkach zwiększała selektywność reakcji, generując CO jako
jedyny produkt redukcji. Odnotowano przy tym niewielkie wydajności tworzącego
się CO. Jeżeli dominującą formą katalizatora była postać amorficzna, wówczas
otrzymywano mieszaninę wszystkich trzech produktów, jednakże wydajność CO
znacząco rosła. Tym samym amorficzna powierzchnia katalizatora ułatwia proces
aktywacji CO2. Badania nad mechanizmem reakcji wykazały, że wysoce
krystaliczne kokatalizatory Pd ułatwiają proces przeniesienie ładunku z CdS do Pd,
a tym samym inhibitują wytwarzanie H2 na powierzchni CdS.
UWAGI KOŃCOWE
W niniejszej pracy przedstawiono przykłady efektywnego wykorzystania ditlenku
węgla jako donora grupy karbonylowej stosowanego w szerokim zakresie syntezy
związków karbonylowych katalizowanych kompleksami metali przejściowych (Fe, Pd,
Rh, Ru) oraz w procesach nie wymagających użycia katalizatorów (silany, hydrazyna,
hydroborany). Procesy karbonylowania z udziałem CO 2 oferują nieoceniony zestaw
narzędzi dla uzyskiwania dostępu do szerokiej gamy związków karbonylowych, zwykle
za pomocą jednoetapowych reakcji. Niewątpliwą zaletą przedstawionych metod jest
wyeliminowanie toksycznego tlenku węgla i zastąpienie go tańszym i łatwo dostępnym
CO2. Tym samym procedura syntezy w większości przykładów jest zdecydowanie
prostsza i bardziej przyjazna środowisku. Przytoczone przykłady reakcji
karbonylowania z udziałem CO2 wykazały, że procesy te nie wymagają aż tak wysokich
ciśnień gazu jak w tradycyjnych metodach.
Przedstawiono procesy funkcjonalizowania cząsteczki CO 2 na drodze reakcji
z użyciem reduktorów, tj. silany, hydrazyna czy hydroborany. W toku prowadzonych
badań wykazano, że jednym z produktów pośrednich jest jon mrówczanowy, który
w dalszych etapach uwalnia wolną cząsteczkę CO.
Reakcje redukcji CO2 katalizowane są zarówno przez komercyjnie dostępne
związki metali (Pd(OAc)2, [RhCl(CO)2]2) jak i bardziej złożone kompleksy zawierające
w swojej strukturze rozbudowane ligandy (m.in. typu pincer). Tym samym opracowano
nowe procedury dla znanych wcześniej reakcji hydroformylacji, uwodornienia czy
aminokarbonylacji. Utylizacja CO2 otworzyła także nowe drogi w syntezie różnych
podstawionych heterocykli, często o wysokiej gospodarce atomowej, a otrzymywanych
ze stosunkowo małych bloków budulcowych.
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Można oczekiwać, że ta koncepcja znajdzie szersze zastosowanie w syntezie
organicznej i przyczyni się do jej dalszego rozwoju. Wydaje się, że prace nad
zwiększeniem zakresu i potencjału karbonylacji z udziałem CO2 będą się nadal
rozwijać.
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ABSTRACT
Hypodiphosphoric acid is the lower oxoacid of phosphorus of H4P2O6
composition. It contains the direct P–P bond, in contrast to its closest analog –
pyrophosphoric acid, H4P2O7. In comparison to other phosphates the knowledge on
hypodiphosphoric acid and its inorganic salts is quite limited. Since its discovery
almost 150 years ago, establishment of the proper molecular and structural formula
of the acid has initiated intensive research and dispute in the literature, which was
decisively ended in 1964, when the first complete X-ray crystal structure
determination of diammonium hypodiphosphate was reported. Since then structural
studies have led to the discovery of ferroelectric properties in the above-mentioned
diammonium salt and dehydration-induced staggered–eclipsed transformation
of hypodiphosphate in tetrabutylammonium salt, experimental electron density
distribution determination in cubic tetralithium hexahydrate and last but not least
crystal structure elucidation of hypodiphosphate analogs of adenosine diphosphate.
In this mini-review the information on synthesis techniques, chemical and physical
properties, applications of hypodiphosphates along with crystallochemical
description of reported up-to-date crystal structures are presented.

Keywords: hypodiphosphoric acid, inorganic salts, crystal structure, coordination
chemistry, hydrogen bond
Słowa kluczowe: kwas hypodifosforowy, sole nieorganiczne, struktura krystaliczna,
chemia koordynacyjna, wiązanie wodorowe
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
Ac
ADP
AhDP
ATP
CN
dADP
dNTP
dNuc
fMet
GDP
GTP
HIT
HIV-1 RT
LK
NAD
NTPaza
(pA)3
PEP
Pi
PNPaza
PPi
PYR
t.t.
Φ

– grupa acetylowa
– 5′-difosforan adenozyny
– 5′-hypodifosforan adenozyny
– 5′-trifosforan adenozyny
– coordination number
– 2′-deoksy-5′-difosforan adenozyny
– 5′-trifosforan dowolnego 2′-deoksyrybonukleozydu
– dowolny 2′-deoksyrybonukleozyd
– N-formylometionina
– 5′-difosforan guanozyny
– 5′-trifosforan guanozyny
– białka triady histydynowej
– odwrotna transkryptaza wirusa HIV
– liczba koordynacyjna
– dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy
– trifosfataza nukleozydowa
– kwas adenylilo-(3′5′)-adenylilo-(3′5′)-adenylowy
(kwas triadenylowy)
– fosfoenolopirogronian
– anion kwasu fosforowego(V) o różnym stopniu jonizacji,
np. H2PO4‒, HPO42‒ czy PO43‒
– fosforylaza polinukleotydowa
– anion kwasu difosforowego(V) o różnym stopniu jonizacji,
np. H3P2O7‒, H2P2O72‒, HP2O73‒ czy P2O74‒
– pirogronian
– temperatura topnienia
– aminokwas hydrofobowy
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WPROWADZENIE
Kwas hypodifosforowy, H4P2O6, [(OH)2(O)P‒P(O)(OH)2)] jest jednym z mniej
znanych oksokwasów fosforowych [1,2]. Po tym, jak opisano jego syntezę w XIX w.,
główny nurt badań naukowych skupiony był na syntezie i właściwościach
fizykochemicznych nieorganicznych soli tego kwasu. W ostatnich latach wykazano, że
kryształy soli diamonowej (NH4)2(H2P2O6) posiadają właściwości ferroelektryczne [3],
a kwas hypodifosforowy badano pod kątem zastosowania jako środka opóźniającego
palenie materiałów tekstylnych [4].
Istotną cechą kwasu hypodifosforowego jest jego strukturalne podobieństwo do
kwasu difosforowego (pirofosforowego, H4P2O7, [(OH)2P(O)‒O‒P(O)(OH)2]) –
ważnego dla organizmów żywych zarówno w postaci nieorganicznego jonu HnP2O7(4-n)-,
jak i w postaci organicznej – zestryfikowanej, np. 5′-difosforanu adenozyny, ADP.
Hypodifosforanowy analog strukturalny posiada w miejscu mostka tlenowego pomiędzy
dwoma difosforanowymi atomami fosforu(V) (PV–O–PV) bezpośrednie wiązanie PIV–
PIV (Rys. 1).

Rysunek 1.
Figure 1.

Wzory strukturalne difosforanu, hypodifosforanu i przykładowego bisfosfonianu. Stopnie
utlenienia atomów P zaznaczono kolorem niebieskim
Structural formulae of diphosphate, hypodiphosphate and exemplary bisphosphonate.
The oxidation numbers of P atoms are marked in blue

Związki fosforu, zarówno nieorganiczne, jak i organiczne (w szczególności
fosforanowe estry i bezwodniki), pełnią kluczową rolę w reakcjach biochemicznych,
szlakach metabolicznych i procesach komórkowych. Niezwykłe właściwości
fosforanów wynikają m.in. z możliwości tworzenia (poli)estrów (co jest
wykorzystywane np. przy budowaniu kwasów nukleinowych) czy możliwości
przyjmowania różnych stopni jonizacji (w szczególności możliwości przyjmowania
form zdeprotonowanych przy równoczesnym zaangażowaniu w tworzenie dwóch
wiązań estrowych, co ma szczególne znaczenie w stabilizacji kwasów nukleinowych).
Wszystko to sprawia, że fosforany mogą i uczestniczą w szlakach metabolicznych [5,
6]. Jedną z ważniejszych funkcji pełnionych przez fosforany w komórkach organizmów
żywych jest uczestniczenie w procesach energetycznych, a także magazynowanie
energii w postaci „wysokoenergetycznych wiązań” bezwodnikowych w takich
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związkach jak ADP, ATP, fosfoenolopirogronian (PEP), karbamoilofosforan,
2,3-bisfosfoglicerynian, fosfoarginina czy też fosfokreatyna.1 Związki te zaangażowane
są w reakcje przyłączenia, hydrolizy czy przenoszenia końcowej grupy fosforanowej
w wielu szlakach metabolicznych. Złożoną funkcję biologiczną fosforanów można
szczególnie łatwo prześledzić na przykładzie wolnych nukleotydów adenylowych, np.
5′-difosforanu adenozyny (ADP, Rys. 2a) czy 5′-trifosforanu adenozyny (ATP), które
w tym względzie zostały szczególnie szeroko opisane [7–10].
Równie ważne dla funkcjonowania organizmów żywych są nieorganiczne związki
fosforu, zarówno fosforany (Pi), jak i pirofosforany (PPi). Związki te występują w około
170 reakcjach biochemicznych, jako produkty towarzyszące powstawaniu m.in.
kwasów nukleinowych, koenzymów (NAD czy koenzymu A), nukleotydów, amidów,
mocznika czy cytokinin [11]. Pirofosforan może być wykorzystywany jako źródło
energii zamiast ATP. Ma to szczególne znaczenie w warunkach beztlenowych, gdy
wytwarzane są znacznie mniejsze ilości ATP, przy jednocześnie dużej produkcji
pirofosforanów. Enzymy używające nieorganicznych fosforanów zamiast ATP (lub
GTP) znaleziono m.in. u bakterii np. karboksykinaza fosfopirogronianowa (EC
4.1.1.38) przeprowadza szczawiooctan w fosfoenolopirogronian. Następnie PEP jest
wykorzystany do otrzymania pirogronianu (PYR) przez kolejny enzym z grupy
transferaz (EC 2.7.9.1), również w obecności PPi.
Inna rola pirofosforanu to regulacja procesów biochemicznych. Tu można
wyróżnić następujące obszary aktywności: (1) aktywację lub inhibicję enzymów (ze
względu na silne wiązanie z kationami metali grupy II układu okresowego, głównie
Mg2+, niezbędnymi do katalizowania reakcji przez enzymy), (2) wpływ na procesy
syntezy białek oraz kwasów nukleinowych, (3) wpływ na tworzenie kości, podział
komórek oraz transport żelaza w komórkach, (4) zaburzenia metabolizmu – tworzenie
kamieni moczowych czy gromadzenie złogów dihydratu pirofosforanu wapnia
w obrębie stawów (dna rzekoma) [11].
Oprócz funkcji biologicznych, nieorganiczne pirofosforany mają duże
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu [1]. Przede wszystkim, wraz z solami
innych fosforanów, stosowane są przy produkcji żywności [głównie Na4(P2O7),
Na3(HP2O7), Na2(H2P2O7), Ca2(P2O7), Ca(H2P2O7), K4(P2O7), K2(H2P2O7)], m.in. przy
obróbce mleka (aniony pirofosforanowe wytrącają kazeinę), puddingów mlecznych
w proszku (powstający Ca2(P2O7) ma strukturę żelu, który reaguje z białkami mleka
tworząc pudding), margaryny czy bitej śmietany [12]. Dodatek pirofosforanów
stosowany jest również przy wytwarzaniu produktów jajecznych (zapobiegając
przebarwieniom), a także w przemyśle mięsnym, gdzie ich obecność zwiększa
miękkość mięsa (powodując dysocjację kompleksu aktyna‒mizyna w tkance mięsnej),
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natomiast w kiełbasach i parówkach poprawiając kolor oraz smak. Pirofosforany są
również szeroko stosowane jako stabilizatory zapobiegające ciemnieniu surowych
ziemniaków i soku jabłkowego, a także pełnią rolę środków spulchniających
w przemyśle piekarskim. Pirofosforany dodawane są do karm dla zwierząt, m.in. w celu
poprawy walorów smakowych. Ze względu na właściwości powierzchniowo czynne,
mogą być składnikami detergentów oraz środków zmiękczających, a także past do
zębów czy płynów do płukania ust. Inne zastosowania w przemyśle to użycie
w procesach galwanizacji [Cu2(P2O7) oraz Zn2(P2O7)], jako pigmenty
[Mn(NH4)2(P2O7)], w produkcji szkła, ceramiki [(ZrO)2(P2O7)], izolatorów [Zr(P2O7)]
oraz materiałów fluorescencyjnych [Sr2(P2O7)] czy też środków przeciwko insektom
[1].
Ze względu na szerokie spektrum istotnych funkcji pełnionych przez związki
fosforu w procesach biochemicznych, pochodne fosforanów nieorganicznych oraz
estrów fosforanowych są badane pod kątem ich zastosowania jako potencjalnych leków,
zaprojektowanych do osiągnięcia określonego efektu, m.in. działania jako inhibitory lub
substraty reakcji enzymatycznych. Przykładowo remdesiwir jest stosowany jako lek
przeciwwirusowy (głównie w leczeniu zakażeń wirusem Ebola, a ostatnio także
testowany w leczeniu SARS-CoV-2), tenofowir jest stosowany w leczeniu wirusa HIV,
a sofosbuwir stosowany jest w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C [13, 14].

Rysunek 2.
Figure 2.

Wzory strukturalne (a) 5′-difosforanu adenozyny (ADP), (b) 5′-hypodifosforanu adenozyny
(AhDP), (c) hypodifosforanu 5′-adenylilu, (d) hypodifosforanu 5′-guanylilu
Structural formulae of (a) adenosine 5′-diphosphate (ADP), (b) adenosine 5′-hypodiphosphate
(AhDP), (c) 5′-adenylyl hypodiphosphate, (d) 5′-guanylyl hypodiphosphate

Strukturalne podobieństwo kwasów hypodifosforowego [(OH)2(O)P‒P(O)(OH)2)]
i difosforowego(V) [(OH)2P(O)‒O‒P(O)(OH)2] sprawia, że kwas hypodifosforowy
i jego pochodne mogą być zamiennikami difosforanów w ich szlakach enzymatycznych
(pełniąc rolę substratów bądź inhibitorów). Badania nad taką funkcją H4P2O6 nie są
obszerne, sięgają lat 60 XX w. [15] i skupiają się wokół syntezy oraz aktywności
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biologicznej hypodifosforanów i ich estrów. Jedne z początkowych badań aktywności
enzymatycznej estrów hypodifosforanowych dotyczyły analogów ADP i GDP, tj.
hypodifosforanów adenozyny i guanozyny, oraz ATP i GTP, tj. hypodifosforanów
adenylilu i guanylilu (Rys. 2). Sprawdzano przykładowo aktywność enzymatyczną
hypodifosforanu 5′-adenylilu (Rys. 2c) w reakcji rozerwania wiązania pomiędzy
atomami fosforu β i γ pod wpływem heksokinazy (EC 2.7.1.1) w reakcji fosforylacji
α-D-glukopiranozy (będącej pierwszym etapem glikolizy) [16] oraz w reakcji
prowadzonej przez syntetazę walilo-tRNA (ValRS, EC 6.1.1.9), która jest enzymem
kontrolującym prawidłowy przebieg reakcji aminoacylacji podczas translacji tRNA.
Enzym ten bierze udział w odcięciu terminalnej grupy pirofosforanowej z ATP oraz
tworzeniu kompleksu Val-AMP [17] (Schemat 1). Wykazano, że w obu tych reakcjach
hypodifosforan 5′-adenylilu nie jest substratem (nie może zastąpić ATP), ale jest
inhibitorem kompetencyjnym, blokującym zachodzenie tych procesów w komórkach.
W związku z udziałem GTP w reakcjach biosyntezy białek zbadano aktywność
hypodifosforanu 5′-guanylilu (Rys. 2d) w reakcjach polimeryzacji fenyloalaniny przez
rybosomy pozbawione czynników inicjujących ten proces, a także w reakcji
enzymatycznego wiązania kompleksu fMet−tRNA (fMet = N-formylometionina) do
rybosomu podczas syntezy białek w komórkach bakteryjnych [18]. W obu reakcjach
analog β,γ-hypodifosforanowy GTP był inhibitorem, co pozwoliło lepiej zrozumieć ich
mechanizmy. Wskazywano m.in. na słabsze właściwości chelatujące jony Mg2+ grupy
hypodifosforanowej
w
porównaniu
z
ugrupowaniem
trifosforanowym,
wykorzystywanym do tworzenia kompleksu Mg2+−GTP niezbędnego przy wiązaniu
fMet−tRNA do podjednostki mniejszej rybosomu.
W przypadku 5′-hypodifosforanu adenozyny (AhDP), aktywność biologiczną
sprawdzono w trzech reakcjach enzymatycznych, w których w warunkach
fizjologicznych uczestniczy ADP (reakcje zależne od ADP) (Schemat 1). Dwie reakcje
dotyczyły działania kinaz – adenylanowej (EC 2.7.4.3), która odcina grupę fosforanową
z cząsteczki ADP, oraz pirogronianowej (EC 2.7.1.40), w wyniku działania której
zachodzi fosforylacja ADP [19]. Badania wykazały, że AhDP jest inhibitorem
kompetycyjnym w reakcji katalizowanej przez kinazę adenylanową (względem ADP)
oraz substratem w reakcji katalizowanej przez kinazę pirogronianową (albo inhibitorem
kompetycyjnym – w obecności ADP). W procesie z udziałem kinazy pirogronianowej
AhDP nie pozwala na przeprowadzenie zachodzącej w warunkach fizjologicznych
reakcji syntezy ATP (przez przeniesienie grupy fosforanowej z fosfoenolopirogronianu
na ADP). W zamian za to powstaje ,β-hypodifosforanowa pochodna ATP. Trzecim
badanym procesem była reakcja katalizowana przez fosforylazę polinukleotydową
(PNPazę, EC 2.7.7.8) z E. coli [20]. Jest to dwufunkcyjny enzym o aktywności zarówno
polimerazy, jak i hydrolazy (egzorybonukleazy), który przeprowadza odwracalną
syntezę polinukleotydów [21]. Jeśli w komórkach występują odpowiednie warunki (pH
= 8.6 oraz jony magnezu o stężeniu 0.2 mM) to działanie PNPazy zostaje zahamowane
przez 2′-deoksy-ADP (dADP), który jest inhibitorem kompetencyjnym dla biorącego
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udział w tej reakcji ADP. Ze względu na wyniki wcześniejszych badań (wskazujących
na kompetycyjne hamowanie 5′-hypodifosforanu adenozyny) sprawdzono, czy może on
zastąpić dADP we wspomnianych warunkach. Stwierdzono, że AhDP ma wysoką
wartość stałej inhibicji ADP (Ki = 130 μM) dla wszystkich testowanych reakcji przy
obecności dADP: fosforylacji trinukleotydu (pA)3 (kwasu triadenylowego),
polimeryzacji ADP oraz elongacji (pA)3. W przeciwieństwie do dADP, wartość stałej
inhibicji dla procesów polimeryzacji oraz fosforylacji jest taka sama, co wskazuje na to,
że enzym ten posiada w centrum katalitycznym dwa różne miejsca wiążące ADP: jedno
specyficzne dla wiązania ADP w obecności oligonukleotydu w celu przeprowadzania
reakcji elongacji, natomiast drugie wiążące cząsteczkę ADP w odpowiedniej pozycji do
przeprowadzenia syntezy de novo.
W innych badaniach sprawdzano inhibicję polimerazy DNA wirusa opryszczki
pospolitej typu 1 (HSV-1) przez dwadzieścia dziewięć różnych analogów pirofosforanu,
w tym kwasu hypodifosforowego [22]. Wykazano, że kwas hypodifosforowy jest
inhibitorem kompetycyjnym wiązania substratu (Schemat 1). Ta inhibicja jest w pełni
odwracalna. Taką samą aktywnością względem polimerazy DNA wirusa opryszczki
pospolitej typu 1 wykazał się jedynie jeszcze jeden analog, kwas fosfonomrówkowy,
obecnie stosowany jako lek przeciwwirusowy (foskarnet).
Kwas hypodifosforowy był również badany w reakcjach elongacji łańcucha DNA
oraz w reakcjach pirofosforolizy katalizowanych przez odwrotną transkryptazę HIV-1
(HIV-1 RT, EC 2.7.7.49) czy też polimerazę DNA I (EC 2.7.7.7) [23]. Stwierdzono, że
może on pełnić podwójną rolę − substratu lub inhibitora kompetycyjnego −
w zależności od reakcji (Schemat 1). W przypadku reakcji pirofosforolizy,
hypodifosforan jest nawet 10-krotnie efektywniejszym substratem dla obu enzymów niż
naturalnie biorący w niej udział pirofosforan. Powstający analog 5′-trifosforanu
2′-deoksyrybonukleozydu, posiadający grupę β,γ-hypodifosforanową (Schemat 1), nie
ulega enzymatycznej reakcji defosforylacji katalizowanej przez fosfatazę alkaliczną (EC
3.1.3.1), w przeciwieństwie do deoksyrybonukleotydu powstającego w reakcji
z udziałem pirofosforanów (PPi). 5′-Hypodifosforany deoksyrybonukleozydów mogą
być także substratami w reakcjach elongacji, gdzie są efektywnie wbudowywane w nić
oligonukleotydu przez HIV-1 RT. Inne badania ujawniły, że 5′-hypodifosforan
tymidyny jest inhibitorem NTPazy, czyli enzymu przeprowadzającego hydrolizę
trifosforanów nukleozydów [24].
Aktywność biochemiczną hypodifosforanów nukleozydów sprawdzono także
w reakcjach prowadzonych przez białka z rodziny HIT [25]. Są to białka enzymatyczne,
które zawierają domenę składającą się z motywu strukturalnego: His-Φ-His-Φ-His-ΦΦ, gdzie Φ to aminokwas hydrofobowy. Ze względu na aktywność enzymatyczną,
białka należące do tej rodziny są klasyfikowane jako hydrolazy (również wiązania
fosforoamidowego P−N) i transferazy dla nukleozydów, nukleotydów oraz
dinukleotydów. W komórkach białka HIT wiążą nukleotydy kierując miejsce aktywne,
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zawierające motyw triady histydynowej, w stronę grupy fosforanowej rybonukleotydów
[26]. Przeprowadzone badania wykazały, że żadne ze sprawdzonych białek należących
do rodziny HIT nie rozpoznaje 5′-hypodifosforanu adenozyny jako substratu i nie
potrafi przeprowadzić cięcia wiązania P−P, a co za tym idzie, wyprodukować
5′-fosforanu adenozyny. Podobne wyniki uzyskano dla innych hydrolaz − bakteryjnej
fosfatazy alkalicznej, apyrazy (difosfatazy adenozyny) oraz fosfodiesterazy z jadu węża.
W przypadku fosfodiesterazy z jadu węża następowała jedynie powolna hydroliza
wiązania estrowego z uwolnieniem adenozyny.

Schemat 1.
Scheme 1.

Wybrana aktywność biologiczna kwasu hypodifosforowego i jego estrów
Selected biological activity of hypodiphosphoric acid and its esters

KWAS HYPODIFOSFOROWY I JEGO SOLE NIEORGANICZNE

433

Najnowsze badania aktywności enzymatycznej analogu β,γ-hypodifosforanowego
ATP (β,γ-hypo-ATP, tj. hypodifosforanu 5′-adenylilu) oraz jego tiopochodnej (β,γhypo-ATPαS) dotyczą roli analogów ATP jako kofaktorów w reakcji katalizowanej
przez ligazę DNA (EC 6.5.1.1) [27] (Schemat 1). Hypodifosforan 5′-adenylilu jest
skutecznym kofaktorem tej reakcji, chociaż ugrupowanie hypodifosforanowe jest mniej
reaktywną grupą odchodzącą niż pirofosforan.
Znacznie lepiej, pod względem aktywności biologicznej i zastosowania
w medycynie, są poznane inne analogi difosforanów – bisfosfoniany (PIII–C–PIII),
w których difosforanowe ugrupowanie PV–O–PV zostało zmodyfikowane przez
zastąpienie centralnego atomu tlenu atomem węgla (Rys. 1). Zarówno pirofosforany,
jak i bisfosfoniany wykazują wysokie powinowactwo do tkanki kostnej, opóźniając
wzrost, a także rozpuszczanie kryształów hydroksyapatytu, jednak tylko te drugie
zdolne są do hamowania resorpcji kości [28, 29]. Ta właściwość sprawia, że od ponad
40 lat bisfosfoniany są wykorzystywane jako leki skutecznie inhibujące proces zaniku
kości. Obecność wiązania P–C–P zapewnia większą odporność na enzymatyczną
i chemiczną hydrolizę (w porównaniu do ugrupowania P–O–P), a możliwość
modyfikacji łańcuchów bocznych dołączonych do atomu C umożliwia uzyskanie
związków o różnych właściwościach biologicznych i fizykochemicznych. Inhibicja
resorpcji kości związana jest z selektywnym pobieraniem i absorbowaniem
bisfosfonianów w mineralną powierzchnię kości, gdzie zakłócają procesy
biochemiczne, hamując działanie osteoklastów, czyli komórek odpowiedzialnych za
niszczenie kości [28].
Bisfosfoniany są częstym przedmiotem badań także ze względu na interesującą
chemię koordynacyjną. Są świetnymi ligandami dla wielu metali, są zdolne do
tworzenia silnych wiązań wodorowych, przez co są chętnie wykorzystywane w chemii
koordynacyjnej i supramolekularnej oraz szeroko badane pod kątem możliwości
aplikacyjnych na polu materiałów porowatych, wymiany jonowej, magnetyzmu,
katalizy, optyki nieliniowej i innych [30-36]. Wydaje się, że hypodifosforany (PIV–PIV)
– znacznie mniej w tym zakresie poznane – powinny przynajmniej dorównywać
bisfosfonianom pod względem właściwości koordynacyjnych. Brak mostka tlenowego
w hypodifosforanach przyczynia się do ich nieco większej trwałości (w porównaniu
z difosforanami) i powoduje, że jony/cząsteczki są bardziej sztywne, ale jednocześnie
ciągle zawierają sześć atomów tlenu zdolnych do uczestniczenia w tworzeniu
rozbudowanych sieci koordynacyjnych i sieci wiązań wodorowych. Znajduje to
potwierdzenie w dotychczas znanych kryształach hypodifosforanów cechujących się
występowaniem takich podstruktur, o różnej architekturze i wymiarowości. Co więcej,
wyraźnie zaznaczona jest tendencja hypodifosforanów do tworzenia sieci
stabilizowanych silnymi wiązaniami wodorowymi O–H···O, zbudowanych wyłącznie
z anionów hypodifosforanowych i/lub cząsteczek kwasu. Wydaje się, że taka
charakterystyka krystalochemiczna jest wynikiem (i) wspomnianej dostępności sześciu
atomów tlenu mogących brać udział w koordynacji jonów metali, (ii) zdolności do
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przyjmowania roli zarówno donora, jak i akceptora silnych wiązań wodorowych, (iii)
stosunkowo dużej łatwości deprotonacji kwasu i tworzenia anionów na wszystkich
możliwych stopniach jonizacji oraz (iv) pewnej elastyczności, którą zapewnia
hypodifosforanom możliwość rotacji wokół wiązania P–P i, co za tym idzie, możliwości
przyjmowania zarówno preferowanej konformacji naprzemianległej, jak i mniej
energetycznie korzystnej – naprzeciwległej.
Kwas hypodifosforowy był w przeszłości intensywnie badany pod względem
syntezy i właściwości, co zostało podsumowane w kilku pracach przeglądowych z lat
50-tych i 60-tych XX w. [37, 38]. Wiedza strukturalna natomiast, w szczególności na
temat organicznych połączeń hypodifosforanowych, jest dość uboga. Nieco lepiej
poznana jest struktura nieorganicznych hypodifosforanów (stanowiących główny
przedmiot tej pracy), choć i w tym zakresie wiedza jest niekompletna. Badania
strukturalne, spektroskopowe (w podczerwieni i Ramana) oraz trwałości termicznej
nieorganicznych hypodifosforanów prowadzono w grupie M. Gjikaj (Uniwersytet
Techniczny w Clausthal, Niemcy), badania nad syntezą i aktywnością biologiczną
estrów organicznych – w zespole W. J. Steca (Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN, Łódź), a badania struktury i właściwości organicznych
i nieorganicznych hypodifosforanów przez autorów tej pracy i ich współpracowników
we Wrocławiu.

1. PIERWSZE BADANIA NAD KWASEM HYPODIFOSFOROWYM
Już pod koniec XVIII w., w 1792 roku, francuski farmaceuta i chemik Bernard
Pelletier zauważył, że biały fosfor częściowo zanurzony w wodzie, pozostawiony
na powietrzu ulega utlenieniu, w wyniku czego powstaje kwaśny roztwór, nazwany
przez Pelletiera l’acide phosphatique [39]. 85 lat później, w 1877 roku, niemiecki
farmaceuta i chemik Theodor Salzer, powtarzając eksperyment Pelletiera,
wyodrębnił z l’acide phosphatique (będącego w rzeczywistości mieszaniną kwasów
fosforowych zawierającą m.in. kwasy fosforowy(III) i fosforowy(V)) nowy
związek, który nazwał Unterphosphorsäure i określił jego wzór empiryczny jako
H2PO3 [2]. Kwas ten, obecnie nazywany hypodifosforowym, o którym dziś wiemy,
że jego wzór to H4P2O6, Salzer wydzielił w postaci heksahydratu słabo
rozpuszczalnej kwaśnej soli sodowej, Na2(H2P2O6)·6H2O (strącanej przez
częściowe zobojętnienie mieszaniny poreakcyjnej węglanem lub octanem sodu).
Czysty kwas hypodifosforowy Salzer otrzymywał działając siarkowodorem na
wodną zawiesinę nierozpuszczalnej soli ołowiu(II), Pb2(P2O6), w którą przedtem
przekształcał sól disodową.
Salzer otrzymał w czystej postaci i opisał w latach 1877-1886 szereg soli
kwasu
hypodifosforowego:
Na(H3P2O6)·2H2O,
Na3(HP2O6)·9H2O,
Na5(H2P2O6)(HP2O6)·20H2O,
Na4(P2O6)·10H2O,
K(H3P2O6),
K3(H3P2O6)(H2P2O6)·2H2O,
K2(H2P2O6)·H2O,
K2(H2P2O6)·2H2O,
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K2(H2P2O6)·3H2O,
K3(HP2O6)·3H2O,
K4(P2O6)·8H2O,
NH4(H3P2O6),
(NH4)2(H2P2O6),
(NH4)4(P2O6)·H2O,
Ag4(P2O6),
Mg(H2P2O6)·4H2O,
Mg2(P2O6)·12H2O, Ca(H2P2O6)·6H2O, Ca2(P2O6)·2H2O, Ba(H2P2O6)·2H2O,
Ba2(P2O6), Pb2(P2O6) [2, 40-42]. Niemal w tym samym czasie opisano syntezę
i wybrane właściwości innych soli: MK6(H2P2O6)4·15H2O (M = Ni, Co, Zn, Cu),
CdK2(H2P2O6)2·2.5H2O,
MnK2(H2P2O6)2·3H2O,
NiK2(P2O6)·6H2O,
CoK2(P2O6)·5H2O,
K2Na2(P2O6)·9H2O
[43,
44],
Ni2(P2O6)·12H2O,
Na2Ni(P2O6)·12H2O, Co2(P2O6)·8H2O, CoNa2(P2O6)·1.5H2O, Cd2(P2O6)·2H2O,
CdNa2(P2O6)·6H2O, Cu2(P2O6)·6H2O, Zn2(P2O6)·6H2O [45], Li2(H2P2O6)·2H2O,
Li4(P2O6)·7H2O,
Ba(H2P2O6)·2H2O,
Ba2(P2O6),
Mg2(P2O6)·24H2O,
Be2(P2O6)·3H2O
[46],
Tl2(H2P2O6),
Tl4(P2O6)
[47],
N2H5(H3P2O6),
(N2H5)2(H2P2O6), NH4(N2H5)(H2P2O6), (NH3OH)2(H2P2O6) [48, 49].
W tamtym czasie – jeszcze przed rozwojem stosowanych dziś powszechnie
metod rentgenograficznych – dla kryształów niektórych z wyżej wymienionych
związków wyznaczono metodami optycznymi układy krystalograficzne oraz relacje
pomiędzy parametrami sieci krystalicznej (m.in. K. Haushofer w Monachium
i W. Fresenius w Strasburgu). Co ważne, wiele z otrzymanych wtedy wstępnych
danych krystalograficznych zostało w późniejszym okresie potwierdzonych przy
pomocy metod dyfrakcyjnych (np. izomorficzność niektórych z uwodnionych
hypodifosforanów i pirofosforanów sodowych stwierdzoną jeszcze w 1886 roku
[50]).
2. SKŁAD, WZÓR I NAZEWNICTWO
Kwestia poprawnego wzoru cząsteczkowego, a tym bardziej strukturalnego,
kwasu hypodifosforowego od momentu jego wyizolowania przez Salzera była
dyskusyjna i pozostawała nierozstrzygnięta przez prawie 90 lat. Najpierw
rozważano, czy wzór cząsteczkowy to H2PO3 czy H4P2O6. Prowadzono badania
depresji punktu krzepnięcia [51] oraz przewodnictwa jonowego roztworów kwasu
i soli [52, 53], podjęto próby syntezy estrów organicznych kwasu oraz wyznaczenia
ich masy cząsteczkowej [54], ale otrzymywane wyniki były sprzeczne i nie dawały
jednoznacznej odpowiedzi. Rozważano zatem pięć możliwych wzorów
strukturalnych kwasu – formę monomeryczną i cztery podwojone, pokazane na
Rys. 3. W 1933 roku F. Bell i S. Sugden zmierzyli podatność magnetyczną
Na2(H2P2O6), Na2(H2P2O6)·6H2O, Ag4(P2O6) oraz soli guanidyniowej
(CN3H6)4(P2O6)·2H2O i stwierdzili, że wszystkie te związki są diamagnetyczne, co
wykluczyło wzór pojedynczy, gdyż w hipotetycznej cząsteczce H2PO3 musiałaby
być nieparzysta liczba elektronów walencyjnych [55].
Wzór (I) odrzucono przede wszystkim dlatego, że taki związek powinien być
paramagnetyczny, a jego hydroliza – trudna oraz ze względu na fakt, że produktem
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reakcji związku o takim wzorze z bromem nie powinien być kwas pirofosforowy,
a taki właśnie powstaje podczas utlenienia bromem kwasu hypodifosforowego [56].

Rysunek 3.
Figure 3.

Proponowane podwojone wzory strukturalne kwasu hypodifosforowego
Suggested doubled structural formulae for hypodiphosphoric acid

Badania soli kwasu hypodifosforowego metodami spektroskopii
w podczerwieni i Ramana potwierdziły poprawność wzoru (IV). Rozkład drgań
i przypisanie pasm porównano z widmami innych związków typu A2X6: soli kwasu
ditionowego (H2S2O6) oraz heksafluoroetanu (C2F6). Ponadto stwierdzono symetrię
D3d anionu P2O64– [57, 58]. Badania metodami 31P NMR również potwierdziły
symetryczny wzór (IV). Widma analizowanych związków zawierały jeden,
nierozszczepiony sygnał, co oznaczało, że atomy fosforu mają takie samo otoczenie
chemiczne i nie są bezpośrednio związane z atomami wodoru [59].
Ostatecznie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane z użyciem badań
krystalograficznych. Najpierw w 1949 roku B. Raistrick i E. Hobbs na łamach
Nature opublikowali parametry sieci i grupę przestrzenną dla kryształu
(NH4)2(H2P2O6), z których wynikało, że dianion powinien leżeć w jednej z dwóch
pozycji szczególnych: w środku inwersji lub na osi dwukrotnej. To znowu
jednoznacznie wskazywało na wzór (IV) [60]. Rok później R. Brooks i T. C.
Alcock opublikowali wstępną strukturę kryształu wodorowęglanu amonu
NH4(HCO3) oraz wskazali na możliwą izomorficzność badanych kryształów
z kryształami (NH4)2(H2P2O6) [61]. Na podstawie tego założenia oraz biorąc pod
uwagę doniesienia sprzed roku wysnuli wniosek, że aniony H2P2O62– w krysztale
soli diamonowej powinny zajmować pozycję okupowaną przez dwa sąsiadujące ze
sobą aniony HCO3– w krysztale NH4(HCO3), co oznaczało, że wzór (IV) anionu
H2P2O62– jest poprawny.
Następnie D. E. C. Corbridge wyznaczył parametry sieci oraz grupy
przestrzenne
dla
kryształów
Na2(H2P2O6)·6H2O,
Na2(H2P2O7)·6H2O,
Na3(HP2O6)·9H2O, Na3(HP2O7)·9H2O, Na4(P2O6)·10H2O oraz Na4(P2O7)·10H2O
i stwierdził izomorficzność odpowiadających sobie pod względem składu par
kryształów piro- i hypodifosforanów di- oraz tetrasodowych (nie stwierdzając
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jednocześnie izomorficzności soli trisodowych) [62]. W 1964 roku A. Wilson
i H. McD. McGeachin opublikowali pełne dane strukturalne dla kryształu
(NH4)2(H2P2O6), wykazując, że dianion leży na osi dwukrotnej, posiada
konformację naprzemianległą i przybliżoną symetrię D3d [63]. Jako modelu
początkowego do obliczeń użyli danych strukturalnych wyznaczonych 14 lat
wcześniej dla kryształu NH4(HCO3) [61].
Należy podkreślić, że nazewnictwo kwasu hypodifosforowego zmieniało się
i dla kwasu H4P2O6 (w zapisie koordynacyjnym [(HO)2(O)P‒P(O)(OH)2])
w literaturze funkcjonują różne nazwy, np. kwas podfosforowy, hipofosforowy,
hipodifosforowy, heksaoksodifosforowy. Nawet w XXI w. w niektórych
opracowaniach, np. w szóstym wydaniu Phosphorus: Chemistry, Biochemistry and
Technology z 2013 roku [1], kwasem hypodifosforowym (ang. hypodiphosphoric
acid) nazywany jest kwas o wzorze sumarycznym H4P2O4, w zapisie
koordynacyjnym
[(OH)(O)(H)PII–PII(H)(O)(OH)],
natomiast
kwas
IV
IV
hypodifosforowy(IV) [(HO)2(O)P ‒P (O)(OH)2] nazywany jest kwasem
hypofosforowym (ang. hypophosphoric acid).
3. SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI
Kwas hypodifosforowy zawiera bezpośrednie wiązanie P–P. Metody jego
syntezy polegają więc na: (1) reakcji związków zawierających wiązanie P–P lub (2)
reakcji, w której wiązanie P–P jest tworzone.
Obecnie najczęściej używanym sposobem syntezy kwasu hypodifosforowego
jest utlenienie wilgotnego czerwonego fosforu 10% roztworem chloranu(III) sodu
(reakcja (1)) [64]. Reakcja jest bardzo egzoenergetyczna, niezbędne jest zatem
wydajne chłodzenie mieszaniny reakcyjnej. Otrzymany kwaśny roztwór,
zawierający mieszaninę różnych fosforanów sodu, doprowadza się 15% roztworem
wodorotlenku sodu do pH = 5.4. W tym pH zaczynają krystalizować produkty
uboczne oraz zamierzony produkt – hypodifosforan sodu o składzie
Na2(H2P2O6)·6H2O (rozpuszczalność tej substancji w temperaturze pokojowej jest
bardzo mała – około 2 g bezwodnej soli na 100 g wody, a ze wzrostem temperatury
znacząco wzrasta – ponad 10-krotnie w temperaturze wrzenia roztworu [65]).
Otrzymaną mieszaninę ogrzewa się zatem i filtruje na gorąco, a otrzymany przesącz
zostawia się przez noc w lodówce. Nazajutrz powstałe kryształy odsącza się
i oczyszcza poprzez kolejną rekrystalizację. Wydajność syntezy wynosi ok. 40-43%
w przeliczeniu na użyty chloran(III). Z soli sodowych kwas hypodifosforowy
zwykle otrzymuje się przy użyciu żywic jonowymiennych.
P4 + 4NaClO2 + 4NaOH → 2Na2(H2P2O6) + 4NaCl

(1)
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W analogicznych reakcjach można wykorzystać inne utleniacze, takie jak
nadtlenek wodoru, chloran(I) sodu, azotan(V) miedzi(II) i inne sole miedzi(II) [66],
azotan(V) srebra [67], manganian(VII) potasu [68], a nawet tlen z powietrza [69]
lub wapno chlorowane [70].
Wysoką wydajność syntezy (rzędu 60%) osiąga się metodami
elektrochemicznymi. Elektroliza roztworów kwasu siarkowego z użyciem anody
z fosforku miedzi(I), Cu3P, lub fosforków innych metali i katody z odpowiedniego
metalu zawartego w fosforku pod napięciem 3-10 V prowadzi do powstania
mieszaniny kwasu hypodifosforowego i fosforowego(V) [71].
Kwas hypodifosforowy można też otrzymać naświetlając promieniowaniem
UV roztwór kwasu fosforowego(III) lub jego soli sodowych [72]. Podobny proces
zachodzi pod wpływem promieni gamma z bomby kobaltowej [73].
Polski wkład do wiedzy o syntezie i właściwościach kwasu hypodifosforowego
to prace T. Miłobędzkiego (współzałożyciela, honorowego członka i dwukrotnego
prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego) i jego współpracowników
z Politechniki Warszawskiej. Z prac tych wiadomo, że kwas hypodifosforowy
można otrzymać w reakcjach utlenienia produktów hydrolizy halogenków fosforu:
P2I4, PCl3, PBr3, PI3 [74-77], utlenienia czerwonego fosforu jodem [78] oraz
w reakcji Na2(HPO3) z LiH w temperaturze 330 ºC [79].
H4P2O6 jest kwasem czteroprotonowym. Porównanie wartości pKa (25 °C) dla
kwasu hypodifosforowego (pKa1 = 2.0, pKa2 = 2.6, pKa3 = 7.2, pKa4 = 10.0)
i difosforowego(V) (pKa1 = 1.0, pKa2 = 2.0, pKa3 = 6.6, pKa4 = 9.6) [1] pozwala
zauważyć, że H4P2O6 jest kwasem o średniej mocy, w którym dwa z atomów
wodoru mają charakter znacznie bardziej kwasowy niż dwa pozostałe, podobnie jak
w przypadku kwasu difosforowego.
W ciele stałym kwas hypodifosforowy może występować w postaci dihydratu
[H4P2O6∙2H2O (t.t. 62 °C), krystalizującego w postaci soli dioksoniowej
(H3O)2(H2P2O6)] lub w formie bezwodnej, H4P2O6 (t.t. 73 °C), otrzymywanej przez
przechowywanie uwodnionej formy kwasu w eksykatorze próżniowym nad
tlenkiem fosforu(V) przez okres około dwóch miesięcy [80]. Obie formy są
higroskopijne, ale w środowsku bezwodnym, w przedziale temperatur 0–5 °C, nie
rozkładają się przez okres kilku lat [1, 81]. Już w temperaturze pokojowej
bezwodny, krystaliczny kwas hypodifosforowy nie jest jednak trwały. Po pewnym
czasie przechodzi w kwas o wzorze [(HO)(O)HPIII–O–PV(O)(OH)2] (zwany
kwasem izohypodifosforowym), a następnie powstaje mieszanina kwasu
difosforowego(V),
[(HO)2(O)PV–O–PV(O)(OH)2],
i
difosfonowego(III),
III
III
[(HO)(O)HP –O–P H(O)(OH)] (Schemat 2).
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Izomeryzacja i rozkład bezwodnego kwasu hypodifosforowego
Isomerisation and decomposition of anhydrous hypodiphosphoric acid

W kwaśnym środowisku wodnym zachodzi hydroliza (połączona
z dysproporcjonowaniem) do kwasu fosforowego(V) oraz fosfonowego(III)
(Schemat 3) [1, 81]. W porównaniu do innych kwasów difosforowych
(difosfonowego(III), difosforowego(V) oraz tzw. izohypodifosforowego), kwas
hypodifosforowy jest jednak bardziej stabilny w tych warunkach [82]. Szybkość
hydrolizy jest zależna od stężenia kwasu, pH roztworu i temperatury. Przykładowo,
w temperaturze 25 °C, w 1 M roztworze HCl połowa ilości kwasu
hypodifosforowego zostaje zhydrolizowana w ciągu 180 dni, podczas gdy
w 4 M HCl całkowita hydroliza następuje zaledwie w ciągu godziny [38].
Podobnemu rozkładowi ulega też stały (H3O)2(H2P2O6), zwłaszcza w podwyższonej
temperaturze.

Schemat 3.
Scheme 3.

Reakcja hydrolizy kwasu hypodifosforowego
Hydrolysis of hypodiphosphoric acid

Badania kinetyczne nad mechanizmem hydrolizy kwasu hypodifosforowego
wykazały, że reakcja jest pierwszego rzędu względem hypodifosforanu i drugiego
względem jonów H+. Zaproponowano zatem mechanizm, w którym produktem
przejściowym jest podwójnie uprotonowana cząsteczka kwasu, [P2(OH)6]2+.
W wyniku ataku nukleofilowego cząsteczki wody na jeden z atomów fosforu
produktu przejściowego powstaje, charakterystyczny dla mechanizmu SN2,
kompleks aktywny, w którym atakowany atom fosforu ma otoczenie trygonalnobipiramidalne. Zerwanie wiązania P–P prowadzi do powstania cząsteczek kwasu
fosfonowego(III) i fosforowego(V) (Schemat 4) [82].
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Mechanizm reakcji hydrolizy kwasu hypodifosforowego
Hydrolysis mechanism of hypodiphosphoric acid

W środowisku zasadowym anion hypodifosforanowy wykazuje znaczną
trwałość − nie ulega rozkładowi nawet po godzinnym ogrzewaniu w 80% roztworze
NaOH w temperaturze 200 °C. Dopiero ogrzewanie ze stopionym NaOH
w temperaturze 320 °C powoduje rozkład do fosforanu(V) sodu z wydzieleniem
wodoru [1].
W kwasie hypodifosforowym atomy fosforu są na IV stopniu utlenienia, może
on zatem być zarówno utleniaczem, jak i reduktorem. Reakcja hydrolizy kwasu jest
przykładem procesu redoks, reakcji dysproporcjonowania. Standardowe potencjały
reakcji połówkowych (2) i (3) [83] wskazują na samorzutność reakcji hydrolizy:
2H3PO4 + 2H+ + 2 ̅  H4P2O6 + 2H2O
H4P2O6 + 2H+ + 2 ̅  2H3PO3

E = –0.93 V
E = 0.38 V

(2)
(3)

Kwas hypodifosforowy łatwo ulega utlenieniu w obecności takich utleniaczy
jak Cl2 i Br2 (w środowisku obojętnym i słabo zasadowym) oraz KMnO4 i KIO3
(w środowisku kwaśnym przy ogrzewaniu) [37]. Szczególnie interesująca jest
reakcja (4) z wodą bromową.
H4P2O6 + Br2 + H2O  H4P2O7 + 2HBr

(4)

Zachodzi ona tylko w przedziale pH 6-9. Kwas hypodifosforowy jest ilościowo
utleniany do pirofosforowego. Wykazano, że utleniaczem w tej reakcji jest HBrO,
który powstaje w trakcie reakcji Br2 z wodą [70]. Mechanizm tej reakcji ustalono na
podstawie badania produktu reakcji metodą 31P NMR dla reakcji prowadzonej
w H218O. Wykazano, że atom 18O nie wbudowuje się w nowopowstały mostek
P–O–P pirofosforanu, ale zajmuje pozycję terminalną [84]. Zaproponowano
mechanizm pokazany na Schemacie 5. Otrzymany produkt jest cennym substratem
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w enzymatycznych reakcjach fosforylacji
pozwalającym ustalić ich mechanizm [85].

Schemat 5.
Scheme 5.

oraz

przeniesienia

441
fosforylu,

Mechanizm reakcji utleniania kwasu hypodifosforowego wodą bromową
Mechanism of hypodiphosphoric acid oxidation with aqueous bromine

Kwas hypodifosforowy jest bardzo słabym utleniaczem. Nie reaguje z H2S,
SO2 i H2 in statu nascendi [2].
Formalny bezwodnik kwasu hypodifosforowego – tetratlenek difosforu,
O2P−PO2 (w odróżnieniu od jego kongeneru z azotem), nie jest znany w stanie
wolnym. Przy użyciu N-heterocyklicznych karbenów (NHC) uzyskuje się związki
o składzie LNHC:(O)2P−P(O)2:LNHC [86], ale, o ile nam wiadomo, nie ma doniesień
o tym, żeby reakcja tych związków z wodą prowadziła do kwasu
hypodifosforowego. Ogrzewanie kwaśnych soli hypodifosforanowych nie prowadzi
do dehydratacji, ale do rozkładu – powstają zwykle metafosforany(V) i fosfina.
Z kolei chemiczna dehydratacja hypodifosforanu potasu przy użyciu bezwodnika
octowego pozwala otrzymać sól cyklicznego kwasu H4P4O10, (–PO(OH)–PO(OH)–
O–)2, który może być uważany za bezwodnik kwasu hypodifosforowego (Schemat
6). W zasadowym środowisku pierścień H4P4O10 otwiera się (jedno z dwóch
połączeń P–O–P hydrolizuje) i powstaje kwas o wzorze H6P4O11.

Schemat 6.
Scheme 6.

Dehydratacja kwasu hypodifosforowego i dalsza hydroliza
Dehydration of hypodiphosphoric acid and consequent hydrolysis

442

V. KINZHYBALO, M. OTRĘBA, K. ŚLEPOKURA, T. LIS

Już w 1899 roku O. Kaufmann zauważył, że hypodifosforan toru,
Th(P2O6)∙11H2O, jest substancją o znikomej rozpuszczalności w wodzie, nawet
w środowisku bardzo kwaśnym lub zasadowym [88]. Na tej podstawie opracowano
analityczne metody wyznaczania ilościowej zawartości toru [89] oraz
wyodrębnienia tego pierwiastka z monacytu [90, 91]. Rozpuszczalność
hypodifosforanu toru została wyznaczona z użyciem radioaktywnego izotopu
fosforu 32P, przez porównanie promieniotwórczości nasyconego roztworu ze
wzorcem [92, 93].
4. KRYSTALOCHEMIA HYPODIFOSFORANÓW
Obecnie struktury krystaliczne, zwykle już na etapie ich publikowania (ale też
niezależnie od procesu publikacyjnego), są deponowane w strukturalnych bazach
danych pod indywidualnym literowym lub cyfrowym kodem identyfikacyjnym.
Umożliwia to dostęp do danych strukturalnych, w szczególności do współrzędnych
atomowych, co pozwala na samodzielną analizę budowy związków chemicznych
i ich kryształów przy użyciu dowolnego, w tym darmowego, oprogramowania.
W strukturalnej bazie danych związków nieorganicznych, Inorganic Crystal
Structure Database (ICSD [94]) oraz w w krystalograficznej bazie danych
Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC [95]) 2 zdeponowano struktury
krystaliczne 38 nieorganicznych hypodifosforanów. Wśród nich znajduje się
struktura soli iterbowej, Yb(HP2O6)·3H2O (kod w ICSD 201708) [96], która,
z powodu niskiej jakości danych eksperymentalnych, zawiera błędy i nie będzie tu
dyskutowana.
Struktury soli trisodowej, Na3(HP2O6)·9H2O, nie znajdziemy w bazach danych,
ale została ona opisana w 1974 roku [97]. Dla soli srebrowej, Ag4(P2O6),
w International Centre for Diffraction Data (ICDD [98]) zdeponowano parametry
sieci krystalicznej, typ grupy przestrzennej i eksperymentalny rentgenowski
dyfraktogram proszkowy (kod ICDD 00-047-0901). Współrzędne atomowe nie
zostały jednak zdeponowane. Parametry strukturalne wskazują, że hypodifosforan
srebra może być izomorficzny z heksatiohypodifosforanem litu, Li4(P2S6) [99].
Struktury kolejnych 12 nieorganicznych soli hypodifosforanowych nie zostały
zdeponowane w bazach strukturalnych, ale ich wstępne dane strukturalne były
prezentowane na konferencjach krystalograficznych. Łącznie daje to dostęp do
danych strukturalnych 50 nieorganicznych hypodifosforanów. Wszystkie one
zostały zebrane w Tabeli 1.

2

Struktura soli Mg(H2P2O6)·4H2O została zdeponowana w CCDC, ale nie w bazie struktur
związków organicznych, Cambridge Structural Database (CSD).
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4.1. HYPODIFOSFORANY LITOWCÓW

Niewątpliwie, z punktu widzenia struktury w ciele stałym, najlepiej zostały
opisane hypodifosforanowe sole litowców: Li, K, Na, Rb i Cs (łącznie 22 formy
krystaliczne, Tabela 1). Jest to jedyna grupa hypodifosforanów pod tym względem
systematycznie przebadanych. W szczególności dotyczy to soli litowych, sodowych
i potasowych. Warto podkreslić, że w 2013 roku wyznaczono eksperymentalny
rozkład gęstości elektronowej w Li4(P2O6)∙6H2O [100].
Dla jonów metali aniony hypodifosforanowe najczęściej są ligandami monolub bidentnymi, ale mogą również koordynować w sposób tridentny, co jest jednak
wyjątkowo rzadkie. Liczba wykorzystywanych atomów tlenu jest wypadkową
wielu czynników, m.in. rozmiaru i liczby koordynacyjnej kationu metalu, liczby
związanych jonów hypodifosforanowych i ewentualnie uzupełaniających sferę
koordynacyjną cząsteczek wody, sposobu związania sąsiadujących anionów,
wymiarowości podstruktur anionowych i koordynacyjnych itd. Wszystko to
decyduje o dostępności wolnej przestrzeni wokół kationu metalu, a do tego aniony
hypodifosforanowe świetnie się dostosowują.
W
solach
litowych
jedynym
sposobem
wiązania
anionów
hypodifosforanowych jest sposób monodentny (Rys. 4; czerwone sfery
w poliedrach koordynacyjnych tu i na kolejnych rysunkach oznaczają cząsteczki
wody), co jest zrozumiałe wziąwszy pod uwagę rozmiary (odległości między
sąsiednimi pozycjami koordynacyjnymi) typowych (zwykle tetraedrycznych)
poliedrów koordynacyjnych kationów Li+. W krysztale soli Li4(P2O6)·6H2O,
w którym są dwa krystalograficznie różne jony litu, cztero- i sześciokoordynacyjny,
ten drugi nie jest zaangażowany w oddziaływania Li–hypodifosforan. Zamiast tego
tworzy poliedry [Li(H2O)6]+.

Rysunek 4.
Figure 4.

Przykłady monodentnej koordynacji anionów hypodifosforanowych do kationów Li +
(LK = 4; pokazane kolorem szarym). Atomy wodoru usunięto dla przejrzystości
Examples of monodentate coordination of hypodiphosphate anions to Li+ cations
(CN = 4; shown in grey). Hydrogen atoms are omitted for clarity

Tabela 1. Dane krystalochemiczne znanych nieorganicznych hypodifosforanów
Table 1. Crystallochemical data for the reported inorganic hypodiphosphates
1(a)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Li(H3P2O6)

–(b)

2.18

3D

4

4

4

1D

3D

[101]

Li2(H2P2O6)
Li2(H2P2O6)·2H2O (P21/n)

(b)

–
–(b)

2.18
2.18

2D
2D

4, 4
4

4, 4
3

8
6

0D, [Li2O6]
1D

3D
2D

[101]
[102]

Li2(H2P2O6)·2H2O (P21)

–(b)

2.18

2D

4, 4

2

4

1D

2D

[101]

Li4(P2O6)·6H2O
Li3Na(P2O6)·6H2O(c)

250486
–(b)

2.18
2.20

0D
0D

3D
3D

3D
3D

[100]
[101]

–(b)

2.20

0D

8 (4 K+, 4 Li+)

1D

2D

[101]

Na(H3P2O6)·H2O
Na2(H2P2O6)·6H2O

–(b)
9060

2.17
2.19

3D
0D

2, 0
2 (Li+)
0 (Na+)
2 (K+)
2 (Li+)
4
2

6
6 Li+

K2Li2(P2O6)·8H2O

4, 6
4 (Li+)
6 (Na+)
8 (K+)
4 (Li+)
6
6

4
4

1D
1D

3D
2D

[103]
[104]

Na3(HP2O6)·9H2O

–(b)

2.19, 2.19

1D

2D

3D

[97, 103]

424365

2.20

0D

2, 0, 0,
0, 1, 0
0, 1

1, 2

Na4(P2O6)·10H2O

5, 6, 6,
6, 6, 6
6, 6

2

2D

3D

K2Na2(P2O6)·8H2O(d)

424364

2.18

0D

3D

3D

236184

2.18, 2.19

3D

1 (Na+)
1 (K+)
6

4 (2 Na+, 2 K+)

K(H3P2O6)

6 (Na+)
8 (K+)
6

[105,
106]
[106]

6, 6

0D

3D

[107]

K2(H2P2O6)·H2O

236185

2.18

1D

7, 7

4, 4

8

2D

3D

[107]

K2(H2P2O6)·2H2O
K5(H2P2O6)(HP2O6)·2H2O

236186
236187

2.18, 2.17
2.18, 2.18

2D
2D

8, 8
8, 8, 8

3, 4
4, 4, 4

6, 8
8, 12

2D
2D

3D
3D

[107]
[107]

K3(HP2O6)·4H2O

236188

2.18, 2.17

3D

[107]

2.18

10

3D

3D

[107]

K4(P2O6)·8H2O(d)

424363

2.20

0D

7, 8

2, 2, 3,
3, 4, 4
2, 3, 2,
3
1, 1

3D

236189

7, 7, 8,
8, 9, 9
7, 7 , 8, 8

9, 9

K4(P2O6)·4H2O

0D,
(HP2O63–)2
0D

4

3D

3D

[106]

Sole litowców

(c)

(e)

Rb2(H2P2O6)·H4P2O6(f)

423682

2.18, 2.18

3D

9

8

8, 8

1D

3D

[108]

Rb2(H2P2O6)·2H2O(e)

426411

2.18, 2.18

2D

8, 8

3, 4

6, 8

2D

3D

[109]

Cs2(H2P2O6)·H4P2O6

423683

2.18, 2.18

3D

9

8

8, 8

1D

3D

[108]

Mg(H2P2O6)·4H2O

1408335(g)

2.18

1D

6

2

2

0D

1D

[110]

Ca2(P2O6)·2H2O

432872

2.18

0D

7

4

8

2D

3D

[111]

Ca(H2P2O6)·½(C12H24O6)·4H2O

254103

2.19

1D

6

3

3

0D

2D

[111]

(h)

(h)

[112]

Sole
metali przejściowych i mieszane

Sole berylowców

(f)

(b)

(h)

–

(h)

Sr(H2P2O6)·2H2O

–

2.17

0D

8

–

Ba(H2P2O6)·2H2O (P21/n)

434070

2.19(i)

2D

9

5

5

–

1D

–

3D

[113]

Ba(H2P2O6)·2H2O (C2/c)

434071

2.17

0D

8

6

6

0D

3D

[113]

Ba(H2P2O6)·2H2O (C2221)

434072

2.18

2D

10

4

4

2D

3D

[113]

CoK2(H2P2O6)2∙3H2O(j)

426139

2.20(k)

1D

2D

3D

[114]

426140

2.21(k)

1D

6 K+, 1 Ni2+

2D

3D

[114]

CuK2(H2P2O6)2∙3H2O(j)

426141

2.20(k)

1D

6 K+, 1 Cu2+

2D

3D

[114]

K2Zn(H2P2O6)2∙3H2O(j)

426142

2.22(k)

1D

6 K+, 1 Zn2+

2D

3D

[114]

Mn(H2P2O6)·2H2O

–(b)

2.17

2D

6 (K+)
2 (Co2+)
6 (K+)
2 (Ni2+)
6 (K+)
2 (Cu2+)
6 (K+)
2 (Zn2+)
4

6 K+, 1 Co2+

K2Ni(H2P2O6)2∙3H2O(j)

8 (K+)
6 (Co2+)
8 (K+)
6 (Ni2+)
8 (K+)
6 (Cu2+)
8 (K+)
6 (Zn2+)
6

4

0D

3D

[115]

Mn(H2P2O6)·4H2O

–(b)

2.18

2D

6

2

2

0D

1D

[115]

Co2(P2O6)·12H2O

79080

2.20

0D

6

2

4

1D

Ni(H2P2O6)·6H2O

190007

2.18

1D

6

0

0

0D,
[Co2O10]
0D

0D

[116,
117]
[118]

Ni2(P2O6)·12H2O

414634

2.17

0D

6, 6, 6

0, 0, 0

0, 0, 0

0D

0D

[119]

Sole lantanowców

Nd(HP2O6)·4H2O(l)

165110

2.19

1D

8

4

4

0D

3D

[120]

Eu(HP2O6)·4H2O(l)

202303

2.18

1D

8

4

4

0D

3D

[121]

(l)

65514

2.18

1D

8

4

4

0D

3D

[122]

(l)

65515

2.19

1D

8

4

4

0D

3D

[122]

(l)

65516

2.19

1D

8

4

4

0D

3D

[122]

Er(HP2O6)·4H2O

20723

2.20

1D

8

4

4

0D

3D

[123]

Tl2(H2P2O6)

429411

2.19

2D

7

4

8

2D

3D

[124]

429412

2.17

0D

4, 5

3, 3

12

3D

3D

[124]

2.17

1D

–

–

–

–

–

[3, 63]

Gd(HP2O6)·4H2O
Dy(HP2O6)·4H2O
Ho(HP2O6)·4H2O

(l)

Tl4(P2O6)

Inne sole

(m)

(NH4)2(H2P2O6)

(H3O)2(H2P2O6)(m)
[C(NH2)3]2(H2P2O6)
[C(NH2)3]4(P2O6)·2H2O

(n)

16594,
2046174,(g, o)
2046175(g, p)
9130

2.18

1D

–

–

–

–

–

[125]

–

(b)

2.17

1D

–

–

–

–

–

[126]

–

(b)

2.21

0D

–

–

–

–

–

[126]

1 – Wzór soli; 2 – Kod struktury w ICSD lub CCDC; 3 – Długość wiązania P–P (Å). Czcionką pogrubioną wskazano aniony w konformacji innej niż
naprzemianległa; 4 – Wymiarowość podstruktury anionowej na podstawie wiązań wodorowych tworzonych bezpośrednio między anionami/cząsteczkami; 5 – Liczba
koordynacyjna kationu metalu; 6 – Liczba anionów/cząsteczek skoordynowanych do kationu metalu; 7 – Liczba koordynacyjna anionu /cząsteczki; 8 – Wymiarowość
sieci koordynacyjnej z pominięciem mostkującej roli hypodifosforanu; 9 – Wymiarowość sieci koordynacyjnej z uwzględnieniem mostkującej roli hypodifosforanu;
10 – Pozycja literaturowa; (a) dla różnych odmian polimorficznych w nawiasach podano symbol typu grupy przestrzennej; (b) brak w bazach strukturalnych; (c), (d), (e), (f),
(j), (l), (m)
kryształy izomorficzne; (g) struktura zdeponowana w CCDC; (h) brak danych strukturalnych; (i) anion w konformacji pośredniej; (k) anion w konformacji
naprzeciwległej; (n) struktura wyznaczona w temperaturze pokojowej [63]; (o) struktura wyznaczona w T = 210 K [3]; (p) struktura wyznaczona w T = 100 K [3]
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W solach potasowych występują różne typy koordynacji anionów
hypodifosforanowych. Jony K+ – stosunkowo duże i niewymagające otoczenia
koordynacyjnego o ściśle zdefiniowanej geometrii – stwarzają różne możliwości
wiązania. Monoaniony w soli K(H3P2O6) koordynują w sposób monodentny
wysycając całą sferę koordynacyjną kationu potasu o LK = 6. Ze wzrostem
zasadowości anionów rośnie różnorodność sposobów wiązania, aż do koordynacji
tridentnej do ośmiokoordynacyjnego kationu K+ w soli K4(P2O6)·4H2O.
W koordynacji wielokleszczowej aniony wykorzystują atomy tlenu zlokalizowane
przy tym samym lub różnych atomach fosforu (Rys. 5).

Rysunek 5.

Figure 5.

Przykłady mono-, bi- i tridentnej koordynacji anionów hypodifosforanowych do kationów
K+ (pokazanych kolorem niebieskim) o różnych liczbach koordynacji. Atomy wodoru usunięto
dla przejrzystości
Examples of mono-, bi- and tridentate coordination of hypodiphosphate anions to K+ cations
(shown in blue) of various coordination numbers. Hydrogen atoms are omitted for clarity
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Pod względem architektury podstruktur anionowych, w kryształach soli
litowców można wyróżnić różnego typu jedno-, dwu- i trójwymiarowe struktury
stabilizowane wiązaniami wodorowymi (np. łańcuchy, wstęgi, warstwy). Można
uogólnić (co wydaje się być oczywiste, jednak nie jest spełnione zawsze, np. w serii
soli sodowych Na(H3P2O6)·H2O, Na2(H2P2O6)·6H2O i Na3(HP2O6)·9H2O,
w których kolejno występują trój-, zero- i jednowymiarowe sieci anionowe), że im
więcej atomów wodoru posiada anion, tym wyżej wymiarowe sieci anionowe
tworzy (Tabela 1). Zerowymiarowe jednostki anionowe występują w solach
obojętnych (izolowane aniony P2O64–), ale – co ciekawe – obecne są też
w kryształach Na2(H2P2O6)·6H2O (izolowane aniony H2P2O62–) oraz
K3(HP2O6)·4H2O (dimery (HP2O63–)2).
Liczby koordynacyjne kationów są typowe dla poszczególnych rodzajów
jonów metalu i wynoszą przeważnie 4 dla Li+, 6 dla Na+, 6–9 dla K+ (przy czym
najczęściej wynoszą 7 lub 8), 8 lub 9 dla Rb+ i 9 dla Cs+. Ciekawym przykładem
„uniwersalności” architektury kryształu są dwie izomorficzne sole: tetralitowa
Li4(P2O6)·6H2O i litowo-sodowa Li3Na(P2O6)·6H2O. W krysztale soli litowej dwa
krystalograficznie różne kationy mają różne liczby koordynacyjne, przy czym jeden
z nich – stosunkowo rzadko występującą LK = 6. Fakt ten wykorzystują kationy
sodu (dla których otoczenie oktaedryczne, LK = 6, jest akurat najbardziej typowe)
i w izomorficznym krysztale soli litowo-sodowej obsadzają właśnie tę pozycję
(Rys. 6). Kryształy izomorficznych soli K4(P2O6)·8H2O i K2Na2(P2O6)·8H2O
równie dobrze ilustrują możliwości adaptacji kryształu do wymagań, jednak dość
różnych pod względem strukturalnym, kationów potasowych i sodowych, które
w kryształach tych występują w nieco różnie zaaranżowanym (na potrzeby Na+ lub
K+) otoczeniu koordynacyjnym.

Rysunek 6.

Figure 6.

Otoczenie koordynacyjne kationów Na+ (LK = 6, kolor pomarańczowy) i Li+ (LK = 4, kolor
szary) w krysztale Li3Na(P2O6)·6H2O. Kryształ Li4(P2O6)·6H2O jest izomorficzny. Atomy
wodoru usunięto dla przejrzystości
Coordination environment of the Na+ (CN = 6, orange colour) and Li+ (CN = 4, grey colour)
cations in Li3Na(P2O6)·6H2O crystal. The Li4(P2O6)·6H2O crystal is isomorphous. Hydrogen
atoms are omitted for clarity
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W kryształach soli sodowych kationy Na+ przyjmują zwykle typowe dla nich
otoczenie oktaedryczne, z wyjątkiem Na3(HP2O6)·9H2O, w którym jeden z sześciu
krystalograficznie różnych kationów ma otoczenie piramidy tetragonalnej. Kryształ
składa się głównie z kationów sodowych otoczonych przez sześć cząsteczek wody
każdy. Aniony HP2O63– są nieliczne (dwa krystalograficznie różne) i koordynują
tylko do dwóch z sześciu różnych jonów metalu wysycając po dwie pozycje
koordynacyjne: do jednego z nich w sposób dwukleszczowy (jeden anion), do
drugiego w sposób monodentny (dwa różne aniony), przy czym jeden z anionów
pełni funkcję mostkującą między dwoma różnymi kationami Na+. Co ciekawe,
mostkujący anion hypodifosforanowy angażuje swoją grupę OH w tworzenie
wiązania wodorowego z sąsiednim anionem zamiast użyć jej do koordynacji
kationu sodowego, przez co ten ma tylko pięć atomów tlenu w swoim
koordynacyjnym otoczeniu (Rys. 7). Obserwacja ta potwierdza mocną preferencję
anionów hypodifosforanowych do tworzenia wiązań wodorowych w obrębie sieci
anionowych.

Rysunek 7.
Figure 7.

Otoczenie koordynacyjne kationów Na+ (kolor pomarańczowy) w krysztale Na3(HP2O6)·9H2O
Coordination environment of the Na+ cations (shown in orange) in Na3(HP2O6)·9H2O crystal

Kationy metali zaangażowane są w tworzenie polimerycznych jedno-, dwulub trójwymiarowych sieci koordynacyjnych, w których sąsiednie poliedry
koordynacyjne łączą się ze sobą za pomocą naroży, krawędzi lub ścian, albo –
niezwykle rzadko – występują w postaci izolowanych poliedrów ([KO6] w krysztale
K(H3P2O6)) lub jednostek dimerycznych ([Li2O6] w Li2(H2P2O6)). Można uogólnić,
że wymiarowość tych sieci (od zerowymiarowych izolowanych poliedrów
i dimerów, poprzez jednowymiarowe łańcuchy, dwuwymiarowe warstwy
i podwójne warstwy, aż po struktury trójwymiarowe) rośnie ze wzrostem stopnia
deprotonacji anionów hypodifosforanowych (choć np. w krysztale
K2Li2(P2O6)·8H2O – nietypowo – występują łańcuchy litowo-potasowe o budowie
pokazanej na Rys. 8, a we wcześniej wspomnianej soli Li2(H2P2O6) – dimery
[Li2O6]). Obserwacja ta raczej nie jest zaskakująca. Po pierwsze, wydaje się, że
aniony hypodifosforanowe chętniej angażują swoje grupy hydroksylowe
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w wiązania wodorowe niż w oddziaływania koordynacyjne. Po drugie, im mniej
zasadowe aniony (im więcej grup OH mają), tym wyżej wymiarowe sieci anionowe
tworzą, a oddziaływania koordynacyjne z kationami metali (których wtedy jest
w krysztale mniej) są realizowane w mniejszym stopniu. Można zauważyć, że
koordynujące do jonów metali aniony hypodifosforanowe zwykle zwiększają
wymiarowość sieci koordynacyjnych do 3D (z wyjątkiem dwóch odmian
polimorficznych Li2(H2P2O6)·2H2O oraz K2Li2(P2O6)·8H2O i Na2(H2P2O6)·6H2O).

Rysunek 8.

Figure 8.

Łańcuchy litowo-potasowe w krysztale K2Li2(P2O6)·8H2O połączone anionami
hypodifosforanowymi w warstwy. Kationy Li + (LK = 4) pokazano kolorem szarym,
K+ (LK = 8) – niebieskim). Atomy wodoru usunięto dla przejrzystości
Lithium-potassium chains in K2Li2(P2O6)·8H2O crystal linked by the hypodiphosphate anions to
form layers. Li+ cations (CN = 4) are shown in grey, K+ (CN = 8) – in blue. Hydrogen atoms are
omitted for clarity

Niezależnie od liczby koordynacyjnej kationu metalu, ale zależnie od stopnia
jonizacji anionu hypodifosforanowego, kationy są otoczone przez różną liczbę
anionów (Tabela 1). Nietrudno zauważyć, że ze wzrostem zasadowości anionów
maleje ich liczba w najbliższym otoczeniu metalu, np. 4 w Li(H3P2O6) (Rys. 4)
i 2 lub 0 w Li4(P2O6)·6H2O lub Li3Na(P2O6)·6H2O (Rys. 6), 4 w Na(H3P2O6)·H2O
i 0 lub 1 w Na4(P2O6)·10H2O, 6 w K(H3P2O6) i 2 lub 3 w K4(P2O6)·4H2O (Rys. 5)
oraz 1 w K4(P2O6)·8H2O. Nie bez znaczenia jest liczba cząsteczek
współkrystalizującej wody, która wraz ze zmniejszającą się ilością anionów
otaczających kationy metali, odgrywa coraz większą rolę, występuje w większej
ilości, często uzupełniając sferę koordynacyjną kationów. Łatwo zauważyć, że
kwaśne sole często są bezwodne [Li(H3P2O6), Li2(H2P2O6), K(H3P2O6),
Rb2(H2P2O6)·H4P2O6, Cs2(H2P2O6)·H4P2O6], podczas gdy sole obojętne zawierają
zwykle duże ilości cząsteczek wody [Li4(P2O6)·6H2O, Li3Na(P2O6)·6H2O,
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K2Li2(P2O6)·8H2O, Na4(P2O6)·10H2O, K2Na2(P2O6)·8H2O, K4(P2O6)·4H2O,
K4(P2O6)·8H2O].
Wydaje się, że opisane wyżej zależności dobrze korespondują z ogólnie znaną
krystalochemią poszczególnych kationów metali oraz ze składem kryształów
i stosunkiem ilości kationów do anionów. Podobnie można przeanalizować
otoczenie koordynacyjne i zaangażowanie w tworzenie wiązań wodorowych
anionów hypodifosforanowych (dla soli litowców obrazuje to Rys. 9). Atomy
tlenu/grupy hydroksylowe anionów hypodifosforanowych w kryształach realizują
następujące funkcje: (1) tworzą wiązania koordynacyjne/jonowe z kationami metali
oraz (2) są akceptorami i (3) donorami wiązań wodorowych. Każdy atom tlenu ma
do wykorzystania w ww. oddziaływaniach trzy wolne pary elektronowe lub jeden
przyłączony atom wodoru i dwie wolne pary elektronowe w przypadku grupy
hydroksylowej. Daje to w sumie możliwość realizacji do 18 funkcji na jeden
anion/cząsteczkę hypodifosforanu. Należy tutaj zaznaczyć, że o ile ilość
tworzonych wiązań koordynacyjnych zależy od ilości wolnych par elektronowych,
oddziaływania o charakterze jonowym są pozbawione tego ograniczenia, co
powoduje, że ilość funkcji przypadająca na jeden anion/cząsteczkę może
przekraczać liczbę 18. Właśnie taki scenariusz jest realizowany w dianionie
w krysztale K5(H2P2O6)(HP2O6)·2H2O (Rys. 9), gdzie dwa atomy tlenu mają
w otoczeniu koordynacyjnym po trzy kationy potasu, kolejne dwa atomy tlenu – po
cztery, a dwa atomy tlenu z grup hydroksylowych są donorami dwóch wiązań
wodorowych oraz koordynują do trzech jonów K+ każdy, co w sumie daje aż 22
funkcje na jeden anion. W hypodifosforanach litowych maksymalne wykorzystanie
możliwości anionu obserwujemy w Li4(P2O6)·6H2O, gdzie każdy atom tlenu ma
w swoim otoczeniu jeden jon Li+ oraz jest akceptorem dwóch wiązań wodorowych
(w sumie 18 funkcji). Maksymalnego wykorzystania możliwości koordynacyjnych
anionu hypodifosforowego możemy się spodziewać dla bezwodnych soli
obojętnych, struktur krystalicznych dla takich związków niestety wciąż brakuje.
Jedynym przykładem jest Tl4(P2O6), gdzie każdy atom tlenu uczestniczy
w koordynacji do trzech jonów Tl+.
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Rysunek 9.
Figure 9.
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Otoczenie koordynacyjne anionów hypodifosforanowych (lub cząsteczek H4P2O6)
w kryształach soli litowców
Coordination environment of hypodiphosphate anions (or H4P2O6 molecules) in crystals
of alkaline metals salts

4.2. INNE HYPODIFOSFORANY

Dotychczas scharakteryzowano jedynie siedem soli hypodifosforanów
berylowców. Wśród nich na uwagę zasługują trzy odmiany polimorficzne soli
barowej, Ba(H2P2O6)·2H2O. Różnią się one zarówno pod względem liczby
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koordynacyjnej kationu Ba2+ (LK = 8, 9, 10), jak i organizacji otoczenia
koordynacyjnego (Rys. 10) oraz architektury sieci koordynacyjnej (rozpatrywanej
z pominięciem mostkującej roli anionów hypodifosforanowych). Szczególnie
interesująca jest jednoskośna odmiana krystalizująca w grupie przestrzennej P21/n,
w której anion diwodorohypodifosforanowy przyjmuje rzadko obserwowaną
konformację pośrednią między naprzemian- i naprzeciwległą (najmniejszy kąt
torsyjny O–P–P–O ma wartość -26.6°). Jeszcze bardziej ciekawe pod tym
względem są sole mieszane o składzie MK2(H2P2O6)2∙3H2O (cztery izomorficzne
sole, gdzie M = Co, Ni, Cu i Zn), w których aniony hypodifosforanowe,
koordynujące zarówno do kationów potasowych, jak i metali przejściowych,
przyjmują konformację naprzeciwległą, z kątami torsyjnymi O–P–P–O
o najmniejszych wartościach ok. 0°). Aspekt ten będzie dyskutowany w dalszej
części pracy.

Rysunek 10. Otoczenie koordynacyjne kationów Ba2+ (pokazane kolorem zielonym) w kryształach trzech
odmian polimorficznych soli Ba(H2P2O6)·2H2O (krystalizujących w grupach przestrzennych od
lewej P21/n, C2/c i C2221). Atomy wodoru pominięto dla przejrzystości
Figure 10.
Coordination environment of the Ba2+ cations (shown in green) in the crystals of three
polymorphous forms of Ba(H2P2O6)·2H2O (crystallizing in, from the left, P21/n, C2/c and C2221
space groups). Hydrogen atoms are omitted for clarity

Sole metali przejściowych były dotychczas najrzadziej badane pod względem
struktury w ciele stałym. Wynika to prawdopodobnie z trudności, jakich przysparza
sama krystalizacja takich połączeń. Należy podkreślić, że hypodifosforany metali
przejściowych, głównie sole obojętne, są zwykle trudnorozpuszczalne i wytrącają
się w postaci drobnokrystalicznych osadów nienadających się do
monokrystalicznych badań krystalograficznych. Do 2019 roku znane były struktury
tylko trzech tego typu związków: Co2(P2O6)·12H2O, Ni(H2P2O6)·6H2O
i Ni2(P2O6)·12H2O. Trzeba podkreślić, że w solach niklowych hypodifosforan nie
koordynuje do jonu metalu, a ten występuje w postaci oktaedrycznych kationów
[Ni(H2O)6]2+. Niewiele zatem było wiadomo na temat oddziaływania jonów
hypodifosforanowych z jonami metali przejściowych aż do 2019 roku, kiedy to

454

V. KINZHYBALO, M. OTRĘBA, K. ŚLEPOKURA, T. LIS

otrzymano dwie sole manganu(II), Mn(H2P2O6)·2H2O i Mn(H2P2O6)·4H2O [115].
Po opracowaniu syntezy i krystalizacji tych połączeń okazało się, że tetrahydrat
łatwo traci część wody krystalizacyjnej i przechodzi w dihydrat, co znacznie
utrudnia charakterystykę fizykochemiczną soli Mn(H2P2O6)·4H2O. Kryształy
dwóch soli manganowych znacznie różnią się pod względem budowy. W dii tetrahydracie, jony Mn2+ (LK = 6) otoczone są przez odpowiednio 4 lub 2 aniony
hypodifosforanowe, a te z kolei przez 4 lub 2 kationy Mn2+ każdy. Aniony są
ligandami monodentnymi i pełnią rolę mostków między sąsiednimi centrami
metalicznymi, co w konsekwencji prowadzi do utworzenia odpowiednio tróji jednowymiarowej sieci koordynacyjnej (Rys. 11). W obu kryształach skaningowa
kalorymetria różnicowa (DSC) ujawniła przemiany fazowe. Te jednak wiążą się ze
zmianą struktury krystalicznej tylko w przypadku soli Mn(H2P2O6)·4H2O. Budowa
kryształu, która w temperaturze pokojowej opisana jest centrosymetryczną grupą
przestrzenną C2/c, po schłodzeniu do ok. 220 K staje się niecentrosymetryczna
(grupa przestrzenna Cc; polarna klasa krystalograficzna m), co wydaje się być
szczególnie interesujące w kontekście właściwości fizycznych.

Rysunek 11. Oddziaływania koordynacyjne w hypodifosforanach manganu(II): (a) struktura trójwymiarowa
w krysztale Mn(H2P2O6)·2H2O oraz (b, c) łańcuch w krysztale Mn(H2P2O6)·4H2O – widok
z dwóch stron. Atomy wodoru na rysunku pominięto dla przejrzystości. Jony Mn2+ pokazano
kolorem morskim
Figure 11.
Coordination interactions in manganese(II) hypodiphosphates: (a) three-dimensional structure
in Mn(H2P2O6)·2H2O crystal, and (b, c) chain in the Mn(H2P2O6)·4H2O crystal – front and side
views. Hydrogen atoms are omitted for clarity. Mn 2+ cations are shown in teal

Podczas strukturalnej przemiany fazowej w krysztale Mn(H2P2O6)·4H2O
zmienia się głównie symetria anionu hypodifosforanowego: z centrosymetrycznego,
w którym atomy wodoru są nieuporządkowane, w niecentrosymetryczny,
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z uporządkowanymi atomami wodoru. Powoduje to, że cała podstruktura anionowa,
która w omawianym krysztale przyjmuje postać warstw, staje się uporządkowana,
dobrze zdefiniowana (Rys. 12).

Rysunek 12. (a) Warstwa anionowa w krysztale Mn(H2P2O6)·4H2O (T = 100 K) utworzona z anionów
hypodifosforanowych połączonych wiązaniami wodorowymi (linie przerywane) oraz
(b) ulokowane międzywarstwowo kationy Mn 2+ (pokazane kolorem morskim)
Figure 12.
(a) Anionic layer in the Mn(H2P2O6)·4H2O crystal (T = 100 K) formed by the hypodiphosphate
anions joined by the hydrogen bonds (dashed lines), and (b) inter-layer location of Mn2+ cations
(shown in teal)

Wiązania wodorowe odgrywają też ważną, choć zupełnie inną, rolę w procesie
przemiany fazowej i pojawieniu się właściwości polarnych i ferroelektryczności
w soli diamonowej (NH4)2(H2P2O6). Jak napisano wcześniej, sól ta była pierwszą
w pełni scharakteryzowaną strukturalnie przy pomocy dyfrakcyjnych badań
rentgenowskich, co pozwoliło rozwiać wszelkie wątpliwości co do budowy
hypodifosforanu [63]. W latach 60 XX w. badania strukturalne były standardowo
prowadzone w temperaturze pokojowej, dlatego autorzy określili jedynie strukturę
fazy wysokotemperaturowej kryształu. W 2011 roku, kiedy strukturalne badania
niskotemperaturowe były powszechną praktyką, odkryto przemianę fazową
i związaną z nią spontaniczną polaryzację (jako efekt niewielkiego przemieszczenia
się jonów w krysztale; mechanizm typu przesunięcia) i ferroelektryczność fazy
niskotemperaturowej (poniżej T = 180 K) soli (NH4)2(H2P2O6), co miało duży
wpływ na wzrost zainteresowania hypodifosforanami i intensyfikację badań nad
nimi. Wydaje się, że w procesie przełączania między dwoma stanami polarnymi
przy pomocy zewnętrznego pola elektrycznego i pojawienia się właściwości
ferroelektrycznych poniżej temperatury przemiany fazowej ważną rolę odgrywają
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wiązania wodorowe z udziałem kationów amonowych (Rys. 13). Kryształy soli
dioksoniowej, (H3O)2(H2P2O6), są izomorficzne z kryształami soli diamonowej,
(NH4)2(H2P2O6). Ich budowa w temperaturze pokojowej została opisana w tej samej
grupie przestrzennej (Pccn). Nie są nam jednak znane żadne doniesienia na temat
właściwości fizycznych tej soli.

Rysunek 13. Łańcuchy hypodifosforanowe oddziałujące z kationami amonowymi w krysztale
(NH4)2(H2P2O6): (a) paraelektryczna faza wysokotemperaturowa, grupa przestrzenna Pccn,
(b) ferroelektryczna faza niskotemperaturowa, grupa przestrzenna P21cn. Wiązania wodorowe
pokazano liniami przerywanymi
Figure 13.
Hypodiphosphate chains interacting with ammonium cations in (NH4)2(H2P2O6) crystal:
(a) high-temperature paraelectric phase, Pccn space group, (b) low-temperature ferroelectric
phase, P21cn space group. Hydrogen bonds are shown with dashed lines

Wśród scharakteryzowanych strukturalnie hypodifosforanów znajdujemy też
bezwodne sole talowe, Tl2(H2P2O6) i Tl4(P2O6) (w których siedmio-, czteroi pięciokoordynacyjne kationy Tl+ są otoczone przez odpowiednio 4 lub 3 aniony
hypodifosforanowe), oraz serię izomorficznych soli lantanowców o ogólnym
wzorze Ln(HP2O6)·4H2O (gdzie Ln = Nd, Eu, Gd, Dy, Ho, Er). Trójwymiarowa
struktura polimeryczna w krysztale Tl2(H2P2O6) utworzona jest przez naprzemienne
ułożenie warstw anionowych i warstw kationów Tl+ (Rys. 14a), podczas gdy
w kryształach soli lantanowców aniony hypodifosforanowe mostkują izolowane
poliedry [LnO8] (Rys. 14b).

Rysunek 14. Trójwymiarowe sieci koordynacyjne w kryształach soli (a) Tl2(H2P2O6) i (b) Nd(HP2O6)·4H2O.
Kationy Tl+ pokazano kolorem fioletowym, Nd3+ – błękitnym. Atomy wodoru usunięto dla
przejrzystości
Figure 14.
Three-dimensional coordination networks in (a) Tl2(H2P2O6) and (b) Nd(HP2O6)·4H2O crystals.
Tl+ cations are shown in violet, Nd3+ – in azure. Hydrogen atoms are omitted for clarity
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4.3. HYPODIFOSFORANY – BUDOWA JONU/CZĄSTECZKI

W rozdziale tym przedstawiono najważniejsze cechy budowy
hypodifosforanów z punktu widzenia struktury molekularnej jonu/cząsteczki. Aby
opis był pełniejszy, oprócz zamieszczonych w Tabeli 1 struktur nieorganicznych
hypodifosforanów, dodatkowo wzięto pod uwagę wszystkie opisane w literaturze
lub prezentowane na konferencjach struktury hypodifosforanowych soli
organicznych, w tym serii ośmiu soli tetraalkiloamoniowych [127, 128], dwóch soli
trietyloamoniowych [129], dwóch soli imidazoliowych [130], soli urotropiny i jej
hydroksymetylowej pochodnej [131], dwóch soli betainy [132], kokryształu
jonowego fluorouracyl–hypodifosforan bis(3-karbamoilopirydyniowy) (2:1) [133],
serii dwunastu soli zasad nukleinowych i alkoloidów purynowych (cytozyny,
adeniny, hipoksantyny, merkaptopuryny, teofiliny i kofeiny) oraz dwóch
nukleozydów (inozyny i cytydyny) [134-137].
W kryształach nieorganicznych hypodifosforanów najbardziej powszechną
formą anionu jest dianion, H2P2O62–. Tendencja ta jest dobrze widoczna w serii
najszerzej scharakteryzowanych soli litowców. W zdecydowanej większości (bo aż
w 10 kryształach na 22 opisanych) anion przyjmuje formę H2P2O62–, stosunkowo
często występuje w postaci całkowicie zdeprotonowanej P2O64– (7 kryształów),
a znacznie rzadziej w pozostałych formach anionowych: H3P2O6– i HP2O63– (po
3 kryształy). W dwóch izomorficznych kryształach soli rubidowej i cezowej
o ogólnym wzorze M2(H2P2O6)·H4P2O6, dianiony hypodifosforanowe współistnieją
z cząsteczkami kwasu, co sprawia, że kryształy te można zaliczyć do kokryształów
jonowych [138]. Wśród hypodifosforanów litowców jest tylko jedna sól, w której
współkrystalizują dwie różne formy anionowe (K5(H2P2O6)(HP2O6)·2H2O).
Kryształy
soli
berylowców,
z
wyjątkiem
jednego,
to
sole
diwodorohypodifosforanowe.
Podobnie
wszystkie
sole
mieszane,
MK2(H2P2O6)2∙3H2O i trzy z pięciu soli metali przejściowych (w pozostałych
dwóch anion jest całkowicie zdeprotonowany). Aniony H2P2O62– i P2O64– to także
jedyne formy występujące w solach talowych, amonowej, oksoniowej
i guanidyniowych. Wyjątkiem od tej reguły są izomorficzne sole lantanowców,
Ln(HP2O6)·4H2O. Zupełnie inaczej prezentują się pod tym względem sole
organiczne, które w równym stopniu krystalizują jako sole dii triwodorohypodifosforanowe. Co ciekawe, stosunkowo często obserwuje się w tej
klasie związków także cząsteczki kwasu (kokryształy jonowe), nie odnotowano
natomiast połączeń z anionami HP2O63– i P2O64–. Ilości poszczególnych form
anionowych i cząsteczek kwasu w znanych strukturach krystalicznych
hypodifosforanów nieorganicznych i organicznych pokazano na Rys. 15a.
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Rysunek 15. Rozkład (a) ładunku (nie uwzględniono kryształów z niejednoznacznie wyznaczonymi
pozycjami atomów wodoru) oraz (b) długości wiązania P–P w organicznych i nieorganicznych
hypodifosforanach
Figure 15.
Distributions of (a) charge (crystals with ambiguously determined positions of hydrogen atoms
were not taken into account) and (b) P–P bond length in organic and inorganic
hypodiphosphates

Długość wiązania P–P w jonach hypodifosforanowych/cząsteczkach kwasu
w związkach nieorganicznych mieści się w zakresie 2.17–2.22 Å (jednak
najczęściej wynosi 2.18 Å, Rys. 15b). Podobnie jest też w większości soli
organicznych, jednak w anionach H2P2O62– obecnych w dwóch solach
(trietyloamoniowej i cytydyniowej) wiązanie P‒P jest skrócone do 2.16 Å. Wydaje
się, że na chwilę obecną nie można stwierdzić zależności długości tego wiązania od
zasadowości anionu (Rys. 16).

Rysunek 16. Rozkład długości wiązania P–P z uwzględnieniem ładunku w organicznych i nieorganicznych
hypodifosforanach
Figure 16.
Distribution of the P–P bond length, with the charge taken into account, in the organic
and inorganic hypodiphosphates
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Prawie wszystkie jony hypodifosforanowe/cząsteczki kwasu w związkach
nieorganicznych przyjmują konformację naprzemianległą (z wartościami kątów
torsyjnych O–P–P–O ok. ±60° i 180°, czyli synklinarnym oraz antyperiplanarnym
względnym ułożeniem atomów tlenu przy sąsiednich atomach fosforu; Rys. 17). Ich
symetria jest zatem zbliżona do symetrii D3d (z pominięciem atomów wodoru).

Rysunek 17. Rozkład (a) ładunku (nie uwzględniono kryształów z niejednoznacznie wyznaczonymi
pozycjami atomów wodoru) oraz (b) długości wiązania P–P dla różnych konformerów
anionów/cząsteczek kwasu w organicznych i nieorganicznych hypodifosforanach
Figure 17.
Distributions of (a) charge (crystals with ambiguously determined positions of hydrogen atoms
were not taken into account) and (b) P–P bond length for different conformers of the anions/acid
molecules in organic and inorganic hypodiphosphates
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Nieco inną konformację – pośrednią pomiędzy naprzemian- i naprzeciwległą –
przyjmują aniony w krysztale soli Ba(H2P2O6)∙2H2O (formie krystalizującej
w grupie przestrzennej P21/n) (Rys. 18b) oraz w trzech kryształach soli
organicznych: hipoksantyny (Hyp), tj. (HypH)(H3P2O6), teofiliny (Teof),
(TeofH)2(H2P2O6)·H4P2O6·2H2O oraz cytydyny (Cyd), (CydH)2(H2P2O6). Kąty
torsyjne O–P–P–O mają wartości ok. ±30°, ±90° i ±150º, a symetria anionów
(z pominięciem atomów wodoru) jest zbliżona do D3.
Konformacja naprzeciwległa, z kątami torsyjnymi O–P–P–O przyjmującymi
wartości ok. 0° i ±120º, czyli z synperiplanarnie i antyklinalnie ułożonymi atomami
tlenu związanymi z sąsiednimi atomami fosforu (przybliżona symetria D3h
z pominięciem atomów wodoru), była dotychczas najrzadziej obserwowana. Co
prawda, odnotowano ją w pięciu przypadkach, jednak cztery z nich to izomorficzne
kryształy serii soli mieszanych o ogólnym wzorze K2[M(H2P2O6)2(H2O)2]∙H2O,
gdzie M = Co, Ni, Cu, Zn, co stanowi jeden typ strukturalny. Kolejny to sól
organiczna, tetra-n-butyloamoniowa o wzorze [(n-Bu4N)(H3P2O6)]·0.25H4P2O6,
w której jeden z krystalograficznie niezależnych monoanionów przyjmuje właśnie
konformację naprzeciwległą.

Rysunek 18. Różna konformacja (naprzeciwległa, pośrednia i naprzemianległa) anionów H 2P2O62– i ich
otoczenie koordynacyjne w kryształach (a) soli CoK2(H2P2O6)2∙3H2O i trzech odmian
polimorficznych soli Ba(H2P2O6)·2H2O krystalizujących w grupach przestrzennych (b) P21/n,
(c) C2/c i (d) C2221. Kolorem niebieskim pokazano jony K+, różowym – Co2+, zielonym – Ba2+.
Czerwone sfery w poliedrach koordynacyjnych oznaczają cząsteczki wody lub fragmenty
anionów
Figure 18.
Different conformations (staggered, partially eclipsed, eclipsed) of the H2P2O62– anions and their
coordination environment in the crystals of (a) CoK2(H2P2O6)2∙3H2O, and three polymorphous
forms of Ba(H2P2O6)·2H2O crystallizing in the space groups (b) P21/n, (c) C2/c and (d) C2221.
K+ cations are shown in blue, Co2+ – in pink, Ba2+ – in green. Red spheres in coordination
polyhedra represent water molecules or fragments of the anions
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Wydaje się, że w kryształach soli nieorganicznych konformacji
naprzemianległej anionu sprzyja zarówno jego otoczenie koordynacyjne, w tym
dwukleszczowy sposób koordynacji (z utworzeniem pierścienia M/O/P/P/O) do
jednego z kationów metalu, oraz sieć wiązań wodorowych, w których tworzenie jest
on zaangażowany. Chelatujący sposób wiązania anionu do jonu metalu nabiera
szczególnego znaczenia w przypadku kationów metali przejściowych (Co2+, Ni2+,
Cu2+, Zn2+), których otoczenie koordynacyjne jest geometrycznie ściśle
zdefiniowane, a odległości między sąsiednimi pozycjami koordynacyjnymi
w oktaedrycznym poliedrze koordynacyjnym porównywalne do odległości między
atomami tlenu w naprzeciwległym konformerze hypodifosforanowym, tj. ok.
3 Å w pierścieniu M/O/P/P/O i ok. 3.1–3.2 Å dla nieskoordynowanych atomów
tlenu. Dla porównania, w konformerach naprzemianległych odległości te są o ok.
0.3–0.5 Å większe.
Opisane
niedawno
struktury
kryształów
organicznych
soli
hypodifosforanowych (nieposiadających jonów metali) są ciekawą ilustracją
wpływu wiązań wodorowych na konformację anionu [127]. Dehydratacja
monokryształu
soli
tetra-n-butyloamoniowej
o
wzorze
[(n-Bu4N)(H3P2O6)]∙0.25H4P2O6∙0.53H2O zachodzi w sposób, w którym powstaje
inny monokryształ (o składzie [(n-Bu4N)(H3P2O6)]·0.25H4P2O6; SC-to-SC,
monokryształ-w-monokryształ). Proces ten powoduje przeorganizowanie sieci
wiązań wodorowych, czemu towarzyszy zmiana konformacji jednego z anionów
hypodifosforanowych z korzystnej energetycznie konformacji naprzemianległej
w mniej korzystną naprzeciwległą (Rys. 19).

Rysunek 19. Zmiana układu wiązań wodorowych (linie przerywane) i konformacji anionu
hypodifosforanowego z (a) naprzemianległej w (b) naprzeciwległą w wyniku dehydratacji
kryształu [(n-Bu4N)(H3P2O6)]∙0.25H4P2O6∙0.53H2O w procesie typu SC-to-SC. Wyróżniono
aniony zmieniające konformację
Figure 19.
Transformations of the hydrogen-bond system (dashed lines) and hypodiphosphate anion
conformation from (a) staggered into (b) eclipsed as a result of SC-to-SC dehydration
of [(n-Bu4N)(H3P2O6)]∙0.25H4P2O6∙0.53H2O crystal. Anions which changed their conformation
are indicated
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UWAGI KOŃCOWE
Mimo prawie 150-letniej historii badań nad kwasem hypodifosforowym i jego
związkami, wiedza na ich temat jest nadal nieporównywalnie mniejsza niż ta dotycząca
(oligo)fosforanów(V). Wciąż brakuje danych – szczególnie strukturalnych – na temat
hypodifosforanów metali przejściowych, lantanowców, aktynowców, soli organicznonieorganicznych oraz organicznych pochodnych kwasu hypodifosforowego, szczególnie
tych o znaczeniu biologicznym – analogów naturalnie występujących pirofosforanów.
Według naszej najlepszej wiedzy, nie prowadzono jeszcze systematycznych badań
właściwości magnetycznych, dielektrycznych, luminescencyjnych, przewodnictwa
jonowego, nieliniowych optycznych oraz zdolności katalitycznych.
W niniejszej pracy przeglądowej zebrano dane literaturowe na temat
nieorganicznych
związków
kwasu
hypodifosforowego,
ze
szczególnym
uwzględnieniem ich analizy krystalochemicznej. Przedstawiono zdolności
koordynacyjne hypodifosforanu, możliwość tworzenia różnorodnych sieci silnych
wiązań wodorowych oraz zdolność do przyjmowania (jak również zmiany) w ciele
stałym różnych konformacji – energetycznie preferowanej naprzemianległej, tej
niekorzystnej – naprzeciwległej – oraz pośredniej. Uważamy, że dalsze badania w tej
dziedzinie pozwolą nie tylko na pozyskanie nowej wiedzy podstawowej, ale również
umożliwią znalezienie materiałów o nowych interesujących właściwościach
i zastosowaniach.
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MECENASI WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH
Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim
doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze
zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym
przedsiębiorstwem.
Produkujemy

laboratoryjne

demineralizatory,

zaprojektowane

zgodnie

z wytycznymi polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie
oczyszczania wody.
Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną
dokumentacją kwalifikacyjną.
Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do
oczyszczania wody.
Selwa jest firmą założoną przez dobrze znanych Państwu
ludzi,
i

działających

aparatury

w

branży sprzętu

naukowo-badawczej

laboratoryjnego

produkowanej

przez

światowych liderów.
Głównym celem firmy jest zapewnienie Państwu profesjonalnego doradztwa
w zakresie doboru aparatury, optymalizacji konfiguracji i wykorzystania dokładnie zgodnie
z Państwa potrzebami.
Nasze ponad 15-sto letnie doświadczenie w tej branży pozwala dopasować naszą ofertę
dokładnie do Państwa potrzeb.
Świadczymy również jako jedna z niewielu firm na rynku, kompletne rozwiązania
łącznie z wdrożeniem metod pod konkretne Państwa wymagania. Sprzęt przez nas sprzedany
będzie, po skończeniu wdrożenia, gotowy do pracy bez konieczności wykonywania
dodatkowych działań z Państwa strony i poświęcania Waszego cennego czasu.
Z

naszymi

partnerami

zawarliśmy

umowy

na

zasadach

wyłączności

i uprawniające nas do sprzedaży, serwisowania a przede wszystkim wsparcia technicznego
i aplikacyjnego oferowanego sprzętu na terenie Polski.
Oferowana przez naszą firmę aparatura posiada certyfikaty zgodności CE, spełnia
warunki GLP oraz GMP i jest wytwarzana przez producentów, którzy mają wdrożone
systemy zarządzania jakością ISO 9000.
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Zmarł prof. dr hab. Andrzej Dworak

Z przykrością informujemy, że zmarł prof. dr hab. Andrzej Dworak, wiceprezes
PTChem w latach 2016-2018, przewodniczący Oddziału Gliwickiego i Sekcji Polimerów
(2013-2018). Były wieloletni dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk, a także pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego,
członek Komitetu Chemii PAN i Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Rady Programowej
czasopisma Polimery. Wybitny uczony, a także nauczyciel oraz wychowawca wielu pokoleń
naukowców, z których wielu kontynuuje Jego pasję naukową – chemię polimerów
i materiałów polimerowych. Jego dorobek naukowy obejmuje blisko 140 publikacji
cytowanych ponad 3 000 razy.
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WSPOMNIENIE – DR MIROSŁAW DOLATA

Dr Mirosław Dolata, fizykochemik (1954 – 2020)
Dr Mirosław Dolata urodził się w 1954 roku w Poznaniu. Po przeprowadzce
rodziny do Warszawy ukończył w 1974 roku znane Technikum Chemiczne nr 1.
Następnie rozpoczął studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, które
zakończył dyplomem magisterskim w 1978 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę
w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (1978 – 2008), gdzie prowadził badania nad
wymianą masy i ciepła, pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Ziółkowskiej, która
została promotorem jego pracy doktorskiej. Pracę tę obronił w 1991 roku na Wydziale
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł doktora
nauk technicznych – specjalność inżynieria chemiczna. Po otrzymaniu tytułu
naukowego doktora kontynuował pracę w Instytucie Chemii Fizycznej w grupie prof.
Andrzeja Kawczyńskiego nad bardzo trudnymi w opisie nieliniowymi układami
elektrochemicznymi – dalekimi od stanu równowagi tzw. strukturami dysypatywnymi,
gdzie oprócz stanów stacjonarnych występują również oscylacje wielo-periodyczne
oraz chaos.
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Dr Dolata był człowiekiem o niezwykle twórczym umyśle i szerokich
zainteresowaniach, co umożliwiało mu współpracę z wieloma grupami badawczymi, nie
tylko w macierzystym Instytucie. Jego zainteresowania skierowane były między innymi
na zjawiska fizykochemiczne zachodzące na powierzchni ciał stałych. Do badania tych
zjawisk wykorzystywał różne techniki elektrochemiczne stało- i zmiennoprądowe,
w tym wirującą elektrodę dyskową. Dzięki temu powstało szereg publikacji we
współpracy zarówno z pracownikami IChF PAN m.in. z grupą badawczą prof. Marii
Janik-Czachor (dr Piotr Kędzierzawski, dr hab. Marcin Pisarek), jak również grupami
badawczymi innych instytucji, kierowanych przez: prof. Andrzeja Szummera (Wydział
Inżynierii Materiałowej PW) oraz prof. Jolantę Bukowską, prof. Andrzeja Kudelskiego
i prof. Wojciecha Grochalę (Wydział Chemii UW). W pracach tych opisano
możliwości wykorzystania wymienionych metod elektrochemicznych do formowania
mikro- i nano- struktur o spektakularnej morfologii na powierzchniach metalicznych
srebra, miedzi i tytanu. Te nietypowe, charakterystyczne struktury miały między innymi
zastosowanie jako wysoce aktywne podłoża do badań podstawowych adsorpcji metodą
powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS) oraz jako katalizatory
reakcji odwodornienia związków organicznych (współpraca z prof. Arpadem
Molnarem, Uniwersytet w Szeged, Węgry). Okresowo, w 1994 roku dr Dolata pracował
na stanowisku adiunkta na Wydziale Chemii Stosowanej Uniwersytetu w Genewie
(Szwajcaria) w grupie prof. Jana Augustyńskiego, gdzie zajmował się zagadnieniami
związanymi z foto-elektrochemią i właściwościami elektrochemicznymi dwutlenku
tytanu. Od 2003 roku był również zatrudniony na Wydziale Technologii Drewna Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Katedrze Fizyki (obecnie Katedra
Fizyki i Biofizyki Instytutu Biologii SGGW). Badania prowadzone w tym okresie
koncentrowały się wokół zagadnień termodynamiki nierównowagowej, opisujących
granicę faz ciecz/ciało stałe (tj. kropla cieczy na powierzchni ciała stałego) oraz
właściwości fizykochemicznych układów mikroprzepływowych zastosowanych
w układach biologicznych. W tym czasie rozwinęła się i zaowocowała kilkoma
publikacjami współpraca z dr hab. Jackiem A. Michalskim (Wydział Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii PW) i dr hab. Sławomirem Jakiełą, prof. uczelni (Katedra
Fizyki i Biofizyki Instytutu Biologii SGGW).
Dr Dolata był cenionym dydaktykiem. W okresie od 1999 do 2002 r. był
nauczycielem w Towarzystwie Oświatowym im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Do końca
pracował na Wydziale Fizyki i Biofizyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie jako lubiany i ceniony przez studentów wykładowca. Był zaangażowany
w działania na rzecz poprawy jakości nauczania fizyki i chemii w szkolnictwie, w skali
kraju. Jego filmy edukacyjne dla nauczycieli, połączone z pomysłowymi
demonstracjami, w sposób prosty i obrazowy wyjaśniały różne zjawiska fizyczne, które
potem stawały się „oczywiste”. Materiały te są dostępne na stronie Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Był także doskonałym elektronikiem, zaprojektował
i skonstruował liczne unikalne przyrządy pomiarowe (które zwykle nie były dostępne
na rynku komercyjnym), zarówno dla celów własnych, jak i na zamówienia. Te
umiejętności pozwoliły mu też na pogłębianie własnych pasji badawczych. Był znany
i powszechnie ceniony przez liczne środowiska naukowe i akademickie.
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Dr Mirosław Dolata zmarł 29 grudnia 2020 r. w Warszawie. Będzie nam Mirka
brakowało i zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Koleżanki i Koledzy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechniki Warszawskiej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Genewskiego (Szwajcaria)
oraz Lawrence Berkeley National Laboratory (USA)
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Sekcja Chemii Plazmy
Miło nam poinformować, że Sekcja Chemii Plazmy wznowiła swą działalność.
W czwartek, 4 lutego odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji, którzy dokonali
wyboru nowego Zarządu:
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk, Politechnika Warszawska
Nowemu Przewodniczącemu Sekcji serdecznie gratulujemy i życzymy wielu
sukcesów. Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane działaniem w ramach
Sekcji do kontaktu z Panem Przewodniczącym.

Sekcja Chemii i Technologii Węgla
Miło nam poinformować, że Sekcja Chemii i Technologii Węgla dokonała wyboru
nowego Prezydium. W czwartek, 4 lutego odbyło się w trybie online zebranie członków
sekcji, którzy dokonali wyboru nowego Zarządu:
Przewodniczący: dr hab. Piotr Nowicki, prof. uczelni, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza,
Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Piotr Rutkowski, prof. uczelni, Politechnika
Wrocławska
Sekretarz: dr Aleksandra Bazan-Woźniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Nowemu Zarządowi Sekcji serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.
Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane działaniem w ramach Sekcji do
kontaktu z Panem Przewodniczącym.

Sekcja Elektrochemii
Miło nam poinformować, że w Sekcji Elektrochemii przeprowadzono wybory
Prezydium. W czwartek, 18 marca odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji,
którzy dokonali wyboru nowego Zarządu:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Uniwersytet Łódzki,
Sekretarz: dr Andrzej Leniart, Uniwersytet Łódzki
Nowemu Zarządowi Sekcji serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.
Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane działaniem w ramach Sekcji do
kontaktu z Panią Przewodniczącą.
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Konferencja COPM2021: Onkologia obliczeniowa
i spersonalizowana medycyna – TU i TERAZ!
Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Politechnikę Śląską w ramach
Priorytetowego Obszaru Badawczego: Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana
Medycyna, która odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. Szczególnie zachęcamy
młodych doktorów i doktorantów do nadsyłania streszczeń wystąpień ustnych (w języku
polskim). Językiem konferencji będzie również język polski.
Zakwalifikowane przez komitet naukowy prace po uzyskaniu pozytywnych recenzji
zostaną opublikowane w monografii pt. „Recent Advances in Computational Oncology and
Personalized Medicine” (tom 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 20 pkt. MNiSW).
Zapraszamy do zgłaszania rozszerzonych wersji wystąpień w postaci manuskryptów
(8-10 stron w języku angielskim).
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.copm.polsl.pl

Studia Podyplomowe
„Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie"

Politechnika

Krakowska

zaprasza

na

dwusemestralne Studia

WYROBY LAKIEROWE. TECHNOLOGIA I ZASTOSOWANIE.
Zapisy w terminie: 31.03.2021
Rozpoczęcie zajęć: 24 kwietnia 2021 r
Program i szczegóły organizacyjne na stronie: www.studiafarby.pk.edu.pl

Podyplomowe:
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Grupa Badawcza ds. Preparatyki Próbek i Sieć EuChemS-DAC
The EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network (Grupa Badawcza
ds. Preparatyki Próbek i Sieć EuChemS-DAC) powstała w 2019 r. pod auspicjami Division
of Analytical Chemistry of the European Chemical Society (EuChemS). Początkowo działał
jako Task Force (Grupa Zadaniowa) przy the Division of Analytical Chemistry
of EuChemS, jednak po corocznej ocenie Walne Zgromadzenie EuChemS jednogłośnie
przekształciło ją w Study Group (Grupę Badawczą) ze względu na jej niezwykłą aktywność.
Grupy Badawcze są poświęcone ważnym tematom o szczególnym znaczeniu dla EuChemSDAC, a «Preparatyka Próbek» jest obecnie jedną z ośmiu wybranych grup badawczych w tej
dziedzinie. Na czele tej Sieci naukowej zrzeszająca obecnie członków z 30 krajów
w Europie, Ameryce, Azji i Australii stoi profesor Eleftheria Psillakis z Technical University
of Crete w Grecji. Zrzeszeni naukowcy pracują w środowiskach akademickich, instytutach
badawczych, przemyśle i prywatnych laboratoriach.

Prezentacja The EuChemS-DAC Sample Preparation
Study Group and Network

The EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network (Grupa
Badawcza ds. Preparatyki Próbek i Sieć EuChemS-DAC) powstała w 2019 r. pod auspicjami
Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Society (EuChemS).
Początkowo działał jako Task Force (Grupa Zadaniowa) przy the Division of Analytical
Chemistry of EuChemS, jednak po corocznej ocenie Walne Zgromadzenie EuChemS
jednogłośnie przekształciło ją w Study Group (Grupę Badawczą) ze względu na jej
niezwykłą aktywność. Grupy Badawcze są poświęcone ważnym tematom o szczególnym
znaczeniu dla EuChemS-DAC, a «Preparatyka Próbek» jest obecnie jedną z ośmiu
wybranych grup badawczych w tej dziedzinie. Na czele tej Sieci naukowej zrzeszająca
obecnie członków z 30 krajów w Europie, Ameryce, Azji i Australii stoi profesor Eleftheria
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Psillakis z Technical University of Crete w Grecji. Zrzeszeni naukowcy pracują
w środowiskach akademickich, instytutach badawczych, przemyśle i prywatnych
laboratoriach.
Celem Sieci jest promocja nauki o preparatyce próbek, ułatwianie wymiany informacji
między zespołami badawczymi, ułatwianie współpracy, łączenie badań z innowacjami,
wspieranie młodych naukowców oraz organizacja działalności naukowej. W szczególności
grupa ma na celu:


ułatwianie komunikacji, wymiany informacji i tworzenia sieci



popieranie podstawowych badań i współpracy interdyscyplinarnej,



promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez organizację krótkich
warsztatów i/lub prezentacji na temat innowacji i przedsiębiorczości, a także
artykułów w czasopismach naukowych



promowanie udziału młodych naukowców: dołączenie do zespołu i aktywny
udział początkujących naukowców (pierwsze cztery lata kariery naukowej, w tym
doktorat) i młodych naukowców (do 8 lat od daty uzyskania doktoratu) w różnych
wydarzeniach i akcjach.
Wszystkie te cele można osiągnąć poprzez szereg działań, z których jednym jest

organizacja powiązanych sesji na konferencjach EuChemS. W tym samym czasie
rozpoczęto serię nowych konferencji, które będą stanowić istotne narzędzie wymiany
informacji

i

pomysłów

zarówno

w

zakresie

koncepcji

teoretycznych,

jak

i eksperymentalnych, umożliwiając w ten sposób maksymalną widoczność i przejrzystość
różnorodnych badań europejskich. Ta seria konferencji będzie flagowym europejskim
wydarzeniem upowszechniającym nowe idee w tej dziedzinie.
Już zapowiedziano, że pierwsza europejska e-konferencja dotycząca przygotowania
próbek odbędzie się w Internecie w dniach 11-12 marca 2021 r.
(https://www.sampleprep.tuc.gr/en/activities/european-sampleprep-conference) .
Grupa zadaniowa EuChemS-DAC ds. Preparatyki próbek zorganizowała również kursy
dotyczące preparatyki próbek, aby zapewnić praktyczne szkolenie w zakresie różnych
technik.
Jednocześnie wsparła 35 publikacji i 14 numerów specjalnych w najbardziej znanych
czasopismach naukowych z tej dziedziny.
W tym roku zdecydowano się na coroczny temat, który będzie przewodnikiem przy
organizacji działań. Na rok 2021 corocznym tematem przewodnim jest «Green Sample
Preparation» (Zielonej preparatyki próbki) i jest on poświęcony jego promocji.
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Aby osiągnąć wszystkie te ambitne cele, zaproszono kilku ekspertów europejskich na
członków Network Committee. Zaangażowano także wybitnych ekspertów spoza Europy, co
umożliwi przejrzystość i rozpowszechnianie europejskich wysiłków. Członkowie sieci
zachęcają do współpracy z badaczami z innych dziedzin nauki w celu transferu
i upowszechniania wiedzy. Ponadto utworzono nowe specjalistyczne fora w analitycznych
czasopismach naukowych, takich jak The Analytical Scientist, na których będą
zamieszczane artykuły opisujące ogólne teoretyczne, eksperymentalne i „zielone” aspekty
metod, a także praktyczne zastosowania.
Ważnym celem Grupy Badawczej ds. Preparatyki Próbek i Sieci EuChemS-DAC jest
wzmocnienie powiązań między środowiskiem akademickim a sektorem prywatnym, który
będzie służył jako centrum wymiany informacji.
Głównymi członkami grupy badawczej są: prof. Elia Psillakis (kierownik), prof.
Slavica Ražić (University of Belgrade, Serbia), prof. Manuel Miro (University of the
Balearic Island, Hiszpania), prof. Stig Pedersen-Bjergaard (University of Oslo, Norwegia),
prof. Marcela Alves Segundo (University of Porto, Portugalia), prof. Charlotta Turner (Lund
University, Szwecja), prof. Sibel Ozkan (Ankara University, Turcja), dr hab. Barbara Bojko,
prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska), dr hab. Ezel Boyaci, prof.
METU (Middle East Technical University Turcja) oraz międzynarodowi członkowie: prof.
Janusz Pawliszyn (University of Waterloo, Kanada) i prof. Gangfeng Ouyang (Sun Yat-Sen
University, Chiny).
W Sieci działają trzy Grupy Robocze (WG):
1.

WG1. Science and Fundamentals (Nauka i podstawy), z Antonio MartínEsteban, Department of Environment & Agronomy at INIA, Madrid, Hiszpania,
Giorgia Purcaro, Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liége, Belgia oraz
Victoria Samanidou, Department of Chemistry, Aristotle University of
Thessaloniki, Grecja jako liderami Grupy.

2.

WG2. Automation, Innovation and Entrepreneurship (Automatyzacja, innowacje
i przedsiębiorczość), z Jonas Bergquist, Department of Chemistry at Uppsala
University, Szwecja, Carlo Bicchi, Pharmaceutical Biology, University of Torino,
Włochy, Frank David, Research Institute for Chromatography (RIC) in Kortrijk,
Belgia oraz Luigi Mondello, University of Messina, Włochy jako liderami grupy.
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3.

WG3. Information Exchange and Networking (Wymiana informacji i tworzenie
Sieci),

z Cecilia Cagliero, Department of Drug, Science and Technology,

University of Turin, Włochy, Rafael Lucena Department of Analytical Chemistry,
Institute of Nanochemistry, University of Córdoba, Hiszpania oraz Mariosimone
Zoccali, University of Messina, Włochy jako liderami grupy.
Francisco Pena-Pereira (University of Vigo, Hiszpania) jest menedżerem ds. komunikacji,
a Ángela I. López-Lorente (University of Córdoba, Hiszpania) jest kierownikiem ds.
reklamy Sieci.
Grupa i Sieć EuChemS-DAC ds. Preparatyki próbek zaprasza europejskich
i pozaeuropejskich naukowców i specjalistów zainteresowanych preparatyką próbek, w tym
zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców, do dołączenia do zespołu. Zostanie
członkiem jest łatwe i bezpłatne. Wszyscy członkowie naszej sieci mogą zwiększyć
możliwości nawiązywania kontaktów, zyskać widoczność, dzieląc się swoją pracą z innymi
członkami, uczestniczyć w działaniach zespołowych w celu rozpowszechniania znaczenia
przygotowania próbek w wielu branżach oraz otrzymywać najnowsze aktualizacje w tej
dziedzinie.
W Polsce EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network ma
przyjemność współpracować z Komitetem Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk
oraz Polskim Towarzystwem Metabolomicznym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK
Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny
Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ul. dr A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
tel. 52 585-35-64
email: bbojko@cm.umk.pl
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REGULAMIN I INFORMACJE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH
W CZASOPIŚMIE „WIADOMOŚCI CHEMICZNE”

1. Informacje ogólne
„Wiadomości Chemiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa
Chemicznego, które publikuje przede wszystkim artykuły przeglądowe. Ponadto publikowane są tutaj inne
wartościowe materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach
doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów, przed którymi toczyły się
odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat uczonych oraz jednostek naukowych/firm
chemicznych lub pokrewnych chemii; materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach
chemicznych.
Dodatkowa ofertę Wydawnictwa stanowi seria, „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, gdzie
publikowane są dłuższe artykuły przeglądowe lub monografie poświęcone ważnym i aktualnym problemom
współczesnej chemii. Autorzy, którzy chcieliby takie prace napisać, powinni wcześniej skontaktować się
z Redakcją, a następnie przesłać wstępnie przygotowana publikacje (redagowana na wzór artykułów
w czasopiśmie „Wiadomości Chemicznych”) lub informacje na temat przygotowywanej pracy – tytuł
przygotowywanej publikacji, przybliżoną liczbę stron, tabel, rysunków. W chwili obecnej Redakcja nie
posiada środków na finansowanie prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”. W zależności od
sytuacji finansowej Wydawnictwa, Redakcja zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub
Instytucjami zlecającymi druk.
„Wiadomości Chemiczne” wydawane są zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Wersja
elektroniczna udostępniana jest bezpłatnie w Internecie.
Czasopismo jest indeksowane/abstraktowane w kilku bazach danych: Chemical Abstracts, Polska
Bibliografia Naukowa, BazTech, Polska Bibliografia Lekarska, Index Copernicus, Baza ARIANTA.

2. Informacje dla autorów na temat wymagań i zasad publikowania prac
•

Prace nie były wcześniej publikowane, ani nie są złożone w redakcji innego czasopisma.

•

Autorzy prac stosują się do wymagań praw autorskich tzn. w przypadku zamieszczania rysunków,
tabel itp., pochodzących z opracowań opublikowanych w innych czasopismach lub publikacjach
zwartych, posiadają pisemną zgodę na ich przedruk.

•

Opublikowana raz praca bez zgody Redakcji, nie może być wydawana gdzie indziej.

•

Autorzy przysyłający prace po raz pierwszy powinni podać swój numer telefonu oraz adresy poczty
tradycyjnej i elektronicznej. Jest to niezbędny warunek sprawnego przebiegu opracowania
redakcyjnego tekstu.

•

Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty tekstu. W pracach przyjętych do druku Redakcja ma
prawo dokonywania niezbędnej korekty.

•

Jeżeli autorzy nie zastrzegą inaczej w momencie zgłoszenia pracy, wydawca nabywa ogólnych praw
autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo wydawania na nośnikach elektronicznych oraz
w Internecie). Tytułem powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.

•

Wszystkie nadsyłane prace są poddawane wstępnej ocenie, która określa czy odpowiadają randze
i profilowi „Wiadomości Chemicznych” oraz czy zostały przygotowane zgodnie z formalnymi
wymogami MNiSW oraz Redakcji.

•

Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny wszystkie prace są recenzowane przez co najmniej dwóch
niezależnych recenzentów, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w broszurze informacyjnej
Ministerstwa
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego,
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf.

•

O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny.

•

Prace, które Komitet Redakcyjny na podstawie uzyskanych recenzji stwierdził, że nie należy przyjąć
do druku w czasopiśmie, po uwzględnieniu sugestii recenzentów mogą być powtórnie przesłane do
czasopisma. W takim przypadku praca traktowana jest jako nowy tekst i ponownie przechodzi pełną
procedurę recenzowania.

•

Ponadto Komitet Redakcyjny informuje, że tzw. „ghostwiting” (ktoś wniósł znaczący wkład
w powstanie publikacji, a nie został przedstawiony jako współautor lub też nie został wymieniony
w podziękowaniu zamieszczonym w publikacji) lub „guest authorship” (udział autora jest znikomy lub
też w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności
naukowej. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej
w nauce będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem jednostek zatrudniających autorów.

•

Autorzy mają prawo do zaproponowania co najmniej trzech niezależnych recenzentów, jednak
ostatecznego wyboru anonimowych recenzentów dokonuje Redakcja.

3. Koszty
Autorzy czasami mogą ponosić częściowe koszty wydania swoich artykułów. Tak jest w przypadku tzw.
stron nadliczbowych tj. powyżej 25 stron. Za każdą rozpoczętą nadliczbową stronę jest naliczana opłata
w wysokości około 50 zł. Najczęściej kwota ta pokrywana jest z funduszy pozyskiwanych przez Autorów lub
przez Wydziały które wspomagają wydawanie „Wiadomości Chemicznych”. Niezależnie od rodzaju pracy
opłata pobierana jest również za strony drukowane w kolorze (zgodnie z faktycznym kosztem druku).
Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od wielkości dofinansowania
z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych. Faktura wystawiana jest po ukazaniu się pracy.
W przypadku prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, Redakcja nie posiada środków na
finansowanie i zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk.
4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do druku
4.1. Wymagania merytoryczne
Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej, z zachowaniem poprawnego
i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając
Czytelnika do piśmiennictwa oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące
napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.

4.2. Wymagania techniczne składu tekstu
•

W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz forma kolorystyczna
manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z Redakcją).

•

Maszynopisy prac autorów którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, nie powinny przekraczać 25
stron całej pracy (po wydruku w czasopiśmie) oraz drukowane będą w wersji czarno białej.

•

Główny tekst nadsyłanych prac powinien być napisany w edytorze Word, czcionką Times New Roman,
12p z zachowaniem interlinii 1,5 oraz z 5 cm marginesem z prawej strony. Przy podziale tekstu należy
stosować numerację cyfrową wielorzędową. Numerujemy tylko tytuły rozdziałów, nie numerujemy
działów: Abstract, Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie, Uwagi końcowe, Podziękowanie,
Piśmiennictwo cytowane. Jednolity sposób numeracji konsekwentnie stosuje się wewnątrz tekstu
(w całym tekście tj. zarówno przy numerowaniu rozdziałów, przy przytaczaniu piśmiennictwa
cytowanego oraz odwoływaniu się do tabel rysunków itp., nie należy stosować odsyłaczy
hipertekstowych).

•

Tekst powinien być napisany poprawnym językiem, wszystkie skróty muszą być wyjaśnione,
oznaczenia i jednostki miar należy podawać według układu SI, pozycje cytowanej literatury należy
oznaczać numerami umieszczonymi w nawiasach kwadratowych, w kolejności cytowania wg wzorów
[1, 5, 7] (dla prac 1, 5 i 7) lub [1-5, 7] (dla prac od 1 do 5 oraz pracy 7).

•

Jeśli w artykułach znajdują się przedruki rysunków, czy innych elementów prac cudzych, w opisach
(polskich i angielskich) należy zamieścić stosowną informację.

•

Zaleca się umieszczać w tekście pracy rysunki, tabele oraz podpisy (jeśli są przygotowane w edytorze
Word), jednak w przypadku plików o bardzo dużych rozmiarach należy zaznaczyć miejsca na ich
umieszczenie (zob. Pliki jakie należy przekazać do Redakcji).

•

Pierwsza strona pracy powinna zawierać kolejno:
– tytuł pracy w języku polskim (Times New Roman, 14 p, pogrubiony, WERSALIKI), i angielskim
(Times New Roman, 14 p, WERSALIKI),
– pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy (Times New Roman, 15p, pogrubione),
– pełne nazwy ośrodków przypisane do autorów pracy (wraz z adresem ośrodka i adresem e-mail autora
korespondującego (Times New Roman, 10,5, kursywa),
– spis treści pracy z zastosowaniem następującego podziału:
Abstract
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń
Wprowadzenie
1. Tytul rozdziału
1.1. Tytuł podrozdziału itp.
Uwagi końcowe
Podziękowanie
Piśmiennictwo cytowane

•

Kolejne strony pracy powinny zawierać:
– notki o autorach pracy wraz z tytułami naukowymi (można dołączyć osobno pliki z fotografiami
autorów (zob. Pliki jakie należy przekazać do Redakcji),
– obszerne streszczenie pracy w języku angielskim (od 1800 do 2700 znaków ze spacjami)
z uwzględnieniem cytowanego piśmiennictwa oraz odsyłaczami do tabel, rysunków zamieszczonych
w tekście (Rys. 1, Tab. 1-2, Schemat 1) oraz słowa kluczowe – nie więcej niż 6, uzyskane najlepiej
z bazy haseł przedmiotowych podawane w języku angielskim i polskim,
– wykaz stosowanych skrótów – w przypadku niewielkiej liczby skrótów lub akronimów nie jest
konieczne zamieszczanie tej pozycji, wówczas, skróty wyjaśniamy w tekście przy pierwszym
użyciu. Angielskie skróty należy podać i wyjaśnić wg poniżej podanego wzoru lub w oparciu o inne
prace zamieszczone w „Wiadomościach Chemicznych”. Przykład: dla skrótu SSRI – selektywne
inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor),
– dalszy tekst pracy zgodny z podawanym wcześniej spisem treści.

•

Tabele, rysunki, fotografie
Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w przesyłanym tekście oraz dodatkowo (po
zatwierdzeniu pracy do druku, na etapie przygotowywania szczotki) dołączone w postaci osobnych
plików zapisanych w formacie pdf , doc, jpg, tiff.
Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, zawierać informacje niezbędne do zrozumienia treści, bez
konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy, należy je numerować cyframi arabskimi oraz
podać tytuł (polski/angielski, nad tabelą, pod rysunkiem, Times New Roman, 10 p).
Wszystkie fotografie – należy przesłać w postaci plików zapisanych w formacie tif, jpg lub podobnym,
każdą zapisać w oddzielnym pliku o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

• Piśmiennictwo cytowane
Piśmiennictwo należy zestawić numerycznie według kolejności cytowania w tekście, należy cytować
wyłącznie pozycje istotne dla treści pracy w sposób precyzyjny.
W przypadku artykułów z czasopism tradycyjnych, opis powinien zawierać kolejno następujące
elementy: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), skrót tytułu czasopisma zgodny z przyjętymi
normami, rok wydania, numer wolumenu zaznaczony pogrubioną czcionką, numer pierwszej strony
cytowanej pracy, np.
[1] J. Kowalski, Wiad.Chem., 2007, 61, 473.
[2] W. Kowalski, A. Nowak, Przem. Spoż. 2010, 51, 3.
W przypadku książek najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i nazwisko autora (autorów),
tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok wydania, np.
[1] J. Malinowski, Tytuł książki, PWN, Warszawa, 2004.
[2] W. Kowalski, Tytuł książki, Volumed, Wrocław, 1999

W przypadku zasobów Internetowych najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i nazwisko
autora (autorów), tytuł (artykułu) dokumentu online, [dostęp], wydawca, [data dostępu]. Warunki
dostępu, np.
[7] J. Kowalski, Tytuł artykułu. [online], wydawca, [dostęp: 2010-05-20]. Dostępny
w Internecie: http://www...........

4.3. Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji
Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny merytorycznej należy
przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji.
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag Recenzenta oraz Redakcji należy
przesłać ostateczną wersję pracy w następującej postaci:
•

1 plik tekstu zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji;

•

1 plik zawierający krótkie notki biograficzne o autorach nadesłanej pracy (każda notka do 150
wyrazów powinna zawierać: tytuł naukowy, miejsce pracy oraz inne ważne informacje o autorze);

•

pliki zawierające zdjęcia portretowe autorów, w nazwie powinny wskazywać autora, którego zdjęcie
dotyczy (dobrowolne, przesłanie plików jest jednoznaczne ze zgoda na jego opublikowanie);

•

1 plik zawierający: stronę tytułową, streszczenie (abstrakt), słowa kluczowe, podpisy pod rysunki,
tabele, schematy (wszystko w obu wersjach językowych); jeśli zachodzi potrzeba to również
oddzielne pliki z rysunkami, schematami, tabelami (zob. Tabele, rysunki, fotografie).

Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą przyjmowane do druku. Redakcja
zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do
wykonania korekty artykułu i jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania.
Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi stronami prosimy
o zaznaczenie stron, które w formie druku mają być kolorowe Brak tej czynność będzie skutkował czarnobiałym wydrukiem wersji papierowej. W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na
czarno-białe, prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków.
Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: czasopisma@ptchem.pl, zaś dokumenty
wymagające podpisów autorów (np. list intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk
potwierdzone za zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji.

Redakcja „Wiadomości Chemicznych”
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