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1. Abstrakt
W niniejszej pracy zaprezentuję wyniki badań struktury molekularnej czterech serii
niekrystalicznych metalokompleksów pochodnych tetrazolu: z jonami miedzi oraz srebra.
Termin „metalokompleks” będzie używany zamiennie z terminem metalozwiązek i w obu
przypadkach oznacza związek koordynacyjny typu ‘metal–ligand organiczny’.
Motywację przedstawionych badań stanowi zależność aktywności biologicznej
związku od jego struktury chemicznej. Aktywność mikrobiologiczna/cytotoksyczna
często zmienia się po koordynacji do jonów metali. Na ogół aktywność kompleksu, a tym
samym jego potencjał farmakologiczny się zwiększa. Zsyntetyzowałam wyżej
wymienione kompleksy jonów miedzi i srebra metodą elektrochemiczną. Następnie
zbadałam ich aktywność cytotoksyczną oraz mikrobiologiczną i porównałam ją
z aktywnością wyjściowych ligandów. W porównaniu z nikłą aktywnością biologiczną
tetrazolowych

ligandów

kompleksy

miedzi

wykazały

obiecującą

aktywność

cytotoksyczną, a także selektywne działanie przeciw przerzutowej linii komórkowej raka
prostaty. Aktywność mikrobiologiczna kompleksów srebra okazała się porównywalna
z komercyjnie używanym antybiotykiem. W świetle wyników aktywności biologicznej
i z punktu widzenia badań zależności struktura–aktywność uzasadnione było zbadanie
lokalnego otoczenia atomowego wokół jonów metalu w prezentowanych kompleksach.
Celem pracy było zsyntetyzowanie oraz zbadanie otoczenia atomowego jonów miedzi
i srebra w kompleksach w formie niekrystalicznej, w tym w roztworach. Ustalenie
struktury atomowej związku chemicznego występującego w formie roztworu nie jest
zagadnieniem trywialnym, dlatego też wykorzystałam metodologię łączącą metody
spektroskopowe i obliczeniowe metody chemii kwantowej.
Jako ligandów w elektrochemicznej reakcji koordynacji użyłam dwóch tautomerów
pochodnej tetrazolu: 1-(2-Fluorofenylo)-N-(4-metoksyfenylo)-1H-tetrazol-5-aminy (MD)
oraz N-(2-fluorofenylo)-1-(4-metoksyfenylo)-1H-tetrazol-5-aminy (MG). Tautomery MD
i MG różnią się pozycją podstawników, zamiennie w pozycjach 1. i 5. pierścienia
tetrazolowego. Na serię składa się próbka w postaci proszku – produkt syntezy – oraz
dwie próbki w postaci roztworów – o stężeniach 10 mM i 20 mM (stężenia wyjściowe
w

wykonanych

przygotowałam
i

badaniach
analogicznie

mikrobiologicznych.

Jako

biologicznych).
do

Kompleksy

zastosowanych

rozpuszczalnika

w

w

postaci

badaniach

użyłam

roztworów

cytotoksycznych

hodowlanego

medium

komórkowego, którego zadaniem było symulowanie środowiska in vivo żywej komórki.
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(b) - MG

(a) - MD

Rys. 1. Schematyczna struktura ligandów użytych w reakcji koordynacji do jonów miedzi i srebra:
1-(2-fluorophenyl)-N-(4-methoxyphenyl)-1H-tetrazol-5-amine (a),
N-(2-fluorophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-tetrazol-5-amine (b)

Podstawą metodologii użytej podczas badań jest rentgenowska spektroskopia
absorpcyjna – XAS (ang. X-ray absorption spectrocopy). Technika ta umożliwia
uzyskanie bezpośrednich informacji strukturalnych niezależnie od formy, czy stanu
skupienia próbki. W ramach zastosowanej metodologii, do charakteryzacji strukturalnej
użyłam także spektroskopii w podczerwieni, analizy elementarnej, informacji dostępnych
w strukturalnych bazach danych oraz metod obliczeniowych DFT (ang. Density
functional theory), co ostatecznie pozwoliło na zaproponowanie modeli molekularnych
badanych kompleksów.
Ustaliłam skład otoczenia atomowego wokół jonów miedzi i srebra w promieniu
do 4 Å oraz geometrię wielościanów koordynacyjnych w badanych kompleksach,
w formie proszku i roztworów o stężeniach 20 mM i 10 mM. Ustaliłam, że badane
kompleksy jonów miedzi mają strukturę jednordzeniową, a kształt wielościanu
koordynacyjnego przypomina piramidę tetragonalną. Najbliższe otoczenie atomowe
stanowią

atomy

tlenu,

pochodzące

z

monodentnie

koordynujących

ligandów

tetrazolowych oraz cząsteczek wody. W przypadku kompleksów jonów srebra ustaliłam,
że ich struktura jest dwurdzeniowa. Najbliższe otoczenie pojedynczych jonów srebra
budują atomy tlenu i azotu, natomiast kształt wielościanów koordynacyjnych jest
zróżnicowany – przyjmuje formę płaskiego kwadratu bądź trójkąta. Część badanych
związków wykazała strukturę molekularną przypominającą polimer.
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2. Wstęp
2.1. Motywacja
Postęp techniczny i cywilizacyjny niewątpliwie przekłada się na poprawę jakości życia
całej ludzkości. Wzrosła m.in. jakość opieki zdrowotnej, rozwinięto nowe metody
leczenia i rozrósł się rynek farmaceutyczny. Niestety rozwój cywilizacyjny przyniósł też
nowy, narastający problem – choroby cywilizacyjne. Jak raportuje Światowa Organizacja
Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO), za ponad połowę zgonów na całym
świecie odpowiadają tak zwane choroby niezakaźne (ang. noncommunicable diseases,
NCDs), głównie nowotwory, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe i przewlekłe
schorzenia układu oddechowego. Dane zawarte w raporcie z 2020 roku pokazują,
że nowotwór pozostaje jedną z głównych przyczyn śmiertelności na świecie [1].
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (ang. International Agency for Research on
Cancer) zgłosiła rosnącą liczbę nowych przypadków diagnostycznych [2].
Nowotwory to grupa chorób charakteryzujących się nieprawidłowym, nadmiernym
podziałem komórek, atakujących przylegające tkanki i potencjalnie rozprzestrzeniających
się na inne narządy. Jedną z podstawowych strategii w terapii nowotworów, obok
leczenia operacyjnego, radioterapii i immunoterapii, jest chemioterapia. Kluczowym
zagadnieniem jest zastosowanie takiego chemoterapeutyka, który zniszczy komórki
nowotworowe i zminimalizuje skutki uboczne – jak śmierć zdrowych komórek i ryzyko
lekooporności.
Innym, całkowicie nowym zagrożeniem, narastającym zwłaszcza w praktyce
klinicznej, jest pojawienie się zjawiska antybiotykooporności szczepów bakterii
chorobotwórczych (ang. antimicrobial resistance, AMR). Wynalezienie antybiotyków
stało się kamieniem milowym walki ludzkości z wcześniej nieuleczalnymi chorobami.
Lata 60. ubiegłego wieku, nazywane „złotą erą antybiotyków”, zaowocowały całą gamą
związków terapeutycznych używanych do dziś. Niestety od tego czasu chorobotwórcze
drobnoustroje wytworzyły mechanizmy lekooporności, stając się poważnym zagrożeniem
podczas m.in. zabiegów medycznych. Po raz pierwszy WHO opublikowała listę
12 szczepów opornych bakterii, stanowiących największe zagrożenie dla zdrowia ludzi
[3]. Listę podzielono na trzy rankingi: krytyczny, wysoki i średni, zależnie od tego, jak
pilnie są potrzebne nowe środki przeciwdrobnoustrojowe. Na liście znalazły się szczepy
Acinetobacter, Pseudomonas, szczepy z rodziny Enterobakterii oraz bakterie jelitowe
9

E. Coli, niosące śmiertelne zagrożenie w szpitalach na całym świecie. Konieczność
wynalezienia lub udoskonalenia już istniejących związków farmakologicznych stała się
faktem. Dla mnie zaś stała się motywacją do podjęcia tematyki poszukiwania nowej
generacji leków. Za obiekt badań przyjęłam związki koordynacyjne typu ‘metal–ligand
organiczny’, których bioaktywność jest zwykle większa niż wyjściowych ligandów
organicznych. Jako ligandów organicznych użyłam pochodnych tetrazolu, których
architektura stanowi potencjał do projektowania różnorodnych związków. Ze względu na
potencjał bioaktywności jako centra metaliczne wybrałam jony miedzi i srebra. Dla
badanych związków uzyskałam informacje zarówno o ich strukturze molekularnej,
jak i aktywności mikrobiologicznej oraz cytotoksycznej. Badałam cztery serie
kompleksów, w każdej kompleks w postaci proszku oraz roztworów w dwóch stężeniach
(20mM, 10mM).

seria 1

CuMD, CuMD-20mM, CuMD-10mM

seria 2

CuMG, CuMG-20mM, CuMG-10mM

seria 3

AgMD, AgMD-20mM, AgMD-10mM

seria 4

AgMG, AgMG-20mM, AgMG-10mM

2.2. Metalokompleksy
Obiecującym kierunkiem poszukiwań leków nowej generacji są kompleksy
bioaktywnych

związków

organicznych

z

jonami

metali.

Mikrobiologiczna

i cytotoksyczna aktywność kompleksów metali jest związana z ich stabilnością
i rozpuszczalnością w wodzie oraz potencjałem redoks. Te właściwości kompleksów są
określone poprzez wybór odpowiednich ligandów. Nie bez znaczenia jest uwzględnienie
warunków in vivo badań, gdyż może dojść do sekwestracji jonów metalu przez enzymy
obecne w płynach komórkowych. Wspomniane cechy tworzą potencjał dla projektowania
metalofarmaceutyków, a także perspektywę ich bezpiecznego stosowania [4, 5].
Aktywność metalokompleksu jest związana z jego budową chemiczną i zależy nie
tylko od budowy ligandów, ale także od ich ilości i sposobu, w jaki koordynują do jonów
metali. Ponadto metody badań cytotoksycznych i mikrobiologicznych najczęściej
zakładają użycie badanego związku w postaci roztworu. Należy wziąć pod uwagę to,
że cząsteczki rozpuszczalnika mogą koordynować do metalu jako dodatkowe ligandy,
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zmieniając

wielościan

koordynacyjny,

a

tym

samym

właściwości

chemiczne

metalokompleksu.
Wśród substancji o szerokim zakresie aktywności biologicznej wyróżnia się
syntetyczne, heterocykliczne związki organiczne – tetrazole. Na ich właściwości,
m. in. przeciwdrobnoustrojowe, przeciwgrzybicze, przeciwbólowe i przeciwpasożytnicze,
zwrócono uwagę przy projektowaniu leków już w pierwszych dziesięcioleciach
XX wieku. Niedługo później na rynku farmaceutycznym pojawiło się kilka produktów,
głównie do stosowania miejscowego. Leki takie jak Irbesartan, Cylestazol czy
Cefamandol są używane w praktyce klinicznej do dziś, co pokazuje potencjał
terapeutyczny leków opartych na pochodnych tetrazolu. Inkorporowanie w strukturę
pierścienia odpowiednich podstawników, np. pierścienia aromatycznego czy atomu
halogenopochodnego (fluor, chlor, brom, jod, astat i in.), jest jedną z metod zmiany
aktywności całego związku. Inną koordynacja cząsteczki do jonu metalu, co w wielu
przypadkach prowadzi do wzrostu aktywności całego związku chemicznego [6]. Budowa
molekularna tetrazolu, bogata w atomy azotu będące donorami elektronów to potencjał
tworzenia stabilnych metalokompleksów i świadomego projektowania związków
chemicznych o pożądanej strukturze, a zatem – o pożądanych właściwościach.

2.2.1. Kompleksy z jonami srebra
Metalozwiązkami, które znalazły zastosowanie w terapii nowotworów są związki
platynowe. Już w połowie XX wieku odkryto hamujące podziały komórkowe E. Coli
działanie jonów platyny i wkrótce po tym rozpoczęto obserwacje wpływu kompleksów
platyny na komórki nowotworowe u zwierząt [7–9]. Owocem ówczesnych badań są
obecnie stosowane w terapii niektórych nowotworów: cisplatyna, karboplatyna,
oksaliplatyna,

nedaplatyna

czy

lobaplatyna,

których

stosowanie

wiąże

się

z występowaniem licznych skutków ubocznych oraz zjawiska wrodzonej lub – coraz
częściej – nabytej oporności komórek rakowych na związki platynowe [10–14].
Motywuje to badaczy do poszukiwania nowych rozwiązań, choć wciąż w ramach chemii
koordynacyjnej. Zwiększa się zainteresowanie, udokumentowane rosnącą liczbą
publikacji, aktywnością jonów srebra w działaniu nie tylko cytotoksycznym,
ale i mikrobiologicznym [6, 15–22].
Aż do momentu wynalezienia antybiotyków srebro wykorzystywano do leczenia
infekcji i zapobiegania chorobom zakaźnym, ale wzmianki o jego leczniczych
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właściwościach sięgają jeszcze starożytności [17, 23, 24]. Metal ten nie odgrywa roli
biologicznej w żywym organizmie, będąc składnikiem tkanek jedynie w wyniku
bioakumulacji. O jego niskiej szkodliwości dla zdrowia może świadczyć kontakt
ze srebrnymi przedmiotami użytku codziennego, takimi jak monety, biżuteria, zastawa
stołowa, kosmetyki czy wypełnienia dentystyczne, który na ogół nie wywołuje
niepożądanych efektów. Wyjątek stanowią zatrucia jonowym lub koloidalnym srebrem
objawiające się niebieskoszarym przebarwieniem skóry, znane pod terminem argyria
[5, 25]. Wraz z wynalezieniem antybiotyków rola srebra w medycynie drastycznie się
zmniejszyła, choć nadal było wykorzystywane w leczeniu oparzeń – głównie w postaci
opatrunków i maści. W latach 90. ubiegłego wieku srebro pojawiło się na rynku środków
terapeutycznych w nowej odsłonie, jako zawiesina koloidalna. Szybko rozpowszechniło
się jako „remedium na wszystko”, przez co rozumiano alternatywę dla antybiotyków
słabnących w działaniu przeciw opornym szczepom bakterii. Srebro postrzegano
wówczas jako nieindukujące oporności lub indukujące oporność przemijającą, co było
wnioskiem przewrotnym, jako że pierwsze wzmianki o organizmach opornych
na działanie srebra pojawiły się już w 1975 roku [26, 27].
Właściwością wyróżniającą jony srebra na tle innych ksenobiotycznych jonów metali
jest ich niska toksyczność względem zdrowych komórek, a selektywne toksyczne
działanie przeciw patogenom. Co do zasady jest to prawdziwe także w przypadku
oddziaływania na komórki nowotworowe, choć mechanizmy interakcji z DNA
i inicjowania apoptozy są odmienne niż w przypadku działania cisplatyny [5, 24, 28].
Badania pokazały, że pomimo braku potencjału terapeutycznego samych jonów srebra ich
kompleksy z organicznymi molekułami posiadają potencjał terapeutyczny [6, 15–19, 29–
33].

2.2.2. Kompleksy z jonami miedzi
Aktywność biologiczna kompleksów miedzi jest powszechnie znana i licznie
raportowana w literaturze [34–47]. Bakteriobójcze właściwości miedzi są de facto znane
od starożytności, a z obecnie stosowanymi powierzchniami miedzianymi wiąże się
pojęcie „zabijanie kontaktowe” [48–52]. Miedź jest pierwiastkiem endogennym,
występuje w organizmie w sposób naturalny, choć w śladowych ilościach. Jest
kofaktorem

wielu enzymów niezbędnych do prawidłowego przebiegu

reakcji

metabolicznych. Badaniom mechanizmów jej wchłaniania, dystrybucji i wydalania
12

poświęcono

wiele

uwagi,

szczególnie

w

kontekście

badań

nad

chorobami

neurodegeneracyjnymi [53–58] i nowotworowymi [40, 46, 58–65]. Związki zawierające
miedź stanowią ciekawą alternatywę dla cisplatyny i jej pochodnych, w głównej mierze
przez wzgląd na istnienie naturalnych procesów regulujących jej poziom i możliwość
naturalnej detoksykacji [66]. Potencjał aktywności mikrobiologicznej kompleksów
miedzi zauważono także w leczeniu amebiazy i malarii [34, 41–46]. Obecnie są w użyciu
komercyjnym takie produkty zwierające jony miedzi, jak stosowana w weterynarii Ceva
(Cu(II) indometacyna) o działaniu przeciwzapalnym czy antykoncepcyjna wkładka
domaciczna IUD.
Chemia koordynacyjna kompleksów miedzi jest znanym tematem w świecie
naukowym. Wiadomo, że miedź na +1 i +3 stopniu utlenienia nie tworzy stabilnych
związków w systemach biologicznych, całkiem odmiennie od związków z jonami miedzi
na +2 stopniu utlenienia [67, 68]. Konfiguracja elektronowa jonów miedzi pozwala na
tworzenie wszelkich typów wielościanów koordynacyjnych, co stwarza wiele możliwości
projektowania nowych aktywnych komponentów.
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3. Metodologia
„Odkąd Grecy oddzielili filozofię od mitologii, pojęcia wiedzy i nauki na trwałe weszły do
repertuaru refleksji metodologicznej i epistemologicznej. Platon i Arystoteles przeprowadzili
systematyczne studia nad ‘episteme’, czyli wiedzą pewną, paradygmatem ówczesnej nauki,
a także oddzielili ją od ‘doxa’, czyli jedynie opinii. Arystoteles stworzył pierwszy ogólny model
badania naukowego. Uważał, że nauka winna opierać się na oczywistych, a zatem bezspornych
założeniach ogólnych, a cała jej reszta miała być rezultatem” [69]. Fizyka miała pierwotnie służyć
postrzeganiu, a dopiero wtórnie rozumowi: w badaniu i analizie, poprzez weryfikację.

Synteza związków typu ‘metal–ligand organiczny’ rzadko skutkuje otrzymaniem
substancji w formie krystalicznej. Metodologia analizy strukturalnej takich związków jest
zagadnieniem

eksplorowanym,

ponieważ

mamy

do

czynienia

z

ograniczoną

stosowalnością technik dyfrakcyjnych. Dodatkowo przygotowanie kompleksów w postaci
roztworów całkowicie wyklucza ich użycie.
Przez wzgląd na powyższe analiza struktury molekularnej metalokompleksów jest
zwykle zagadnieniem złożonym. Zestawienie różnych technik badawczych i metod
obliczeniowych w metodologiczną sekwencję często pozwala osiągnąć satysfakcjonujące
wyniki. Dlatego do zbadania struktury molekularnej dookoła jonów miedzi i srebra
w przedstawionych kompleksach została zastosowana dedykowana metodologia
opracowana w zespole spektroskopii rentgenowskiej i mikroanalizy Instytutu Fizyki PAN
(rys. 2).

Rys. 2. Schematyczne przedstawienie metodologii użytej do zbadania struktury molekularnej
bioaktywnych kompleksów Cu(II) i Ag(I) wraz z przedstawieniem użytych metod
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Trzonem metodologii jest rentgenowska spektroskopia absorpcyjna (XAS), polegająca
na pomiarze zmian współczynnika absorpcji promieniowania X w badanym materiale
(ang. X-ray absorption fine structure, XAFS). Analiza widma XAFS pozwala wyznaczyć
najbliższe otoczenie atomowe prawie każdego pierwiastka w próbce o dowolnym stanie
skupienia. Analiza kształtu widma XANES (ang. X-ray absorption near edge structure)
dostarcza informacji o aranżacji geometrycznej najbliższego atomowego sąsiedztwa
absorbera. Dodatkowo rozkład ładunku wokół atomu absorbującego przesuwa
energetycznie położenie krawędzi absorpcji oraz modyfikuje kształt krawędzi absorpcji.
W wielu przypadkach, gdy dysponuje się związkami referencyjnymi, umożliwia to
oszacowanie stopnia utlenienia absorbera. Informację o liczbie i rodzaju atomów
w najbliższym otoczeniu, a także ich odległości od absorbera uzyskuje się poprzez
analizę oscylacji części EXAFS (ang. Extended X-ray asorption fine structure) widma.
W metodologii technika XAS jest wsparta metodami laboratoryjnymi, zarówno
analitycznymi, jak i spektroskopowymi, oraz obliczeniami kwantowo-mechanicznymi.
Poszczególne etapy analizy strukturalnej są pogrupowane w etapy metodologii.

Etap 1.: Synteza kompleksów i wstępna charakterystyka strukturalna.
Aby wykluczyć wpływ jakichkolwiek reagentów na bioaktywność produktów reakcji,
kompleksy zostały zsyntetyzowane metodą elektrochemiczną. Utworzone związki miedzi
i srebra, wraz z tetrazolowymi ligandami, zostały poddane testom aktywności
cytotoksycznej i mikrobiologicznej.
Do wstępnej charakterystyki strukturalnej utworzonych związków koordynacyjnych
została użyta spektroskopia w podczerwieni FTIR (ang. Fourier transform infrared
spectroscopy), która pozwoliła nie tylko potwierdzić, że kompleksy powstały, ale też
pomogła wytypować grupy funkcyjne mogące koordynować do jonów miedzi/srebra.
Analiza elementarna umożliwiła przeprowadzenie jakościowej i ilościowej analizy składu
pierwiastkowego

kompleksów.

Stopień

utlenienia

jonów

miedzi/srebra

został

wyznaczony na podstawie analizy kształtu i położenia energetycznego krawędzi absorpcji
względem związków referencyjnych (tlenków Cu2O, CuO, AgNO3). Dodatkowo
przeszukano zasoby strukturalnej bazy danych CSD (ang. Cambridge Structural
Database) w poszukiwaniu struktur podobnych do użytego liganda oraz związków
koordynacyjnych z jonami miedzi i srebra. Po przeprowadzeniu wstępnej charakterystyki
strukturalnej było możliwe skonstruowanie wstępnych modeli strukturalnych.
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Etap 2.: Konstrukcja wstępnych modeli strukturalnych.
W celu wyznaczenia lokalnej struktury atomowej wokół jonów miedzi i srebra
w badanych metalokompleksach została wykonana analiza rozciągniętej subtelnej
struktury widma promieniowania rentgenowskiego (EXAFS). Na podstawie danych
uzyskanych w etapie 1. metodologii zostały zaproponowane wstępne modele strukturalne
każdego z kompleksów, które były dalej udokładniane i weryfikowane (równolegle
z analizą EXAFS).
W pierwszej kolejności zostało zidentyfikowane najbliższe otoczenie atomowe jonów
miedzi/srebra, a następnie ustalono skład dalszego otoczenia atomowego. Rodzaj
atomów, ich liczba i odległość od absorbera utworzyły dopiero dwuwymiarowy obraz
struktury wokół poszczególnych jonów metali. Informacje o podobnych strukturach
pochodzące ze strukturalnych baz danych, znajomość struktury wyjściowych ligandów
oraz obliczenia teoretyczne DFT generują na ogół więcej niż jedną możliwość
strukturalnej aranżacji dookoła absorbera i tworzą dopiero zarys trójwymiarowości.
Wyselekcjonowane wstępne modele strukturalne zostały zweryfikowane i udokładnione
w etapie 3. metodologii.

Etap 3.: Konstrukcja struktury molekularnej kompleksu.
Udokładnianie trójwymiarowej struktury kompleksów objęło obliczenia teoretycznych
widm XANES oraz obliczenia DFT dla postulowanych modeli. Kształt widma absorpcji
zależy od geometrii dookoła absorbera. Wyselekcjonowane modele molekularne były
udokładniane do momentu osiągnięcia zgodności pomiędzy obliczonym widmem
teoretycznym a widmem eksperymentalnym.
Na koniec dla wybranych modeli została wykonana ponowna analiza EXAFS: dla
pełnej struktury i z uwzględnieniem (geometrycznie czułych) ścieżek rozpraszania
wielokrotnego.

W

ten

sposób

została

potwierdzona

poprawność

ostatecznie

zaproponowanego modelu.
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3.1. Promieniowanie rentgenowskie
Społeczeństwo wydawało się być poruszone odkryciem promieniowania rentgenowskiego, prasę
obiegły m.in. dowcipne grafiki np. fiskusa prześwietlającego majątki czy reklamy obiecujące
bieliznę odporną na promieniowanie X (rys. 38). Funkcjonujący wówczas w Wiedniu polski
dziennik „Czas” przedrukował informacje o nowym rodzaju promieniowania, jego otrzymywaniu,
własnościach i potencjalnych zastosowaniach, dodatkowo opatrzone notatką, że „rzecz, choć
wygląda to na prima aprilis, jest w kołach naukowych poważnie traktowana” [70]. O tym,
jak ważne stało się odkrycie nowego promieniowania, może świadczyć choćby fakt, iż instalację
aparatu rentgenowskiego odnotowywano zawsze w kronikach miejskich.

Historia rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej zaczyna się wraz z odkryciem
w 1895 roku przez Wilhelma Conrada Roentgena promieniowania X (nazywanego odtąd
zamiennie promieniowaniem rentgenowskim). Uczony zaobserwował, że prześwietlane
przezeń różne materiały są w różnym stopniu przezroczyste dla nowego rodzaju
promieni. Najbardziej powszechnym źródłem promieniowania X stała się lampa
rentgenowska

(rys.

3),

emitująca

promieniowanie

o

charakterystyce

ciągłej

(promieniowanie hamowania) oraz dyskretnej (promieniowanie charakterystyczne).

(a)

(b)

Rys.3. Schemat budowy lampy rentgenowskiej (a); Wygląd lampy Coolidge’a – źródło: Zeszyty
Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 43 (b)
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Umieszczone w próżni dwie elektrody są połączone ze źródłem wysokiego napięcia.
Z dodatnio naładowanej, rozżarzonej katody są emitowane elektrony, następnie
przyspieszane w polu elektrycznym między elektrodami i wyhamowywane w polu
elektrycznym jąder atomowych materiału anody. Górną granicę ciągłego rozkładu energii
promieniowania hamowania wyznacza energia wyhamowywanych elektronów. Ta zaś
jest równa iloczynowi ładunku elektronów i różnicy potencjałów w ich początkowym
i końcowym punkcie ruchu – czyli zależy od napięcia przyłożonego pomiędzy elektrody.
Mechanizm emisji dyskretnego promieniowania charakterystycznego wiąże się
z procesami wzbudzenia i jonizacji atomów materiału anody wskutek oddziaływania
z rozpędzonymi elektronami.
Niemal

natychmiast

zastosowanie

w

po

praktyce

odkryciu
medycznej.

promieniowanie
Dynamicznie

rentgenowskie
rozwijała

się

znalazło
radiografia

diagnostyczna oraz dozymetria. Fizyków martwił fakt braku znanych im zjawisk
zachodzących dla światła, tj. dyfrakcji, interferencji czy załamania, nieobserwowanych
w przypadku promieniowania rentgenowskiego. Ostrożnie badano wtedy pojawiające się
koncepty o dualizmie światła i rewelacje mechaniki kwantowej. Toteż epokowy stał się
eksperyment z 1912 roku, podczas którego zaobserwowano wzory interferencyjne
towarzyszące przejściu promieniowania X przez kryształ. Otworzyły się dzięki niemu
możliwości poznawania struktury materii, nie tylko krystalicznej. W latach 30. XX wieku
zbadano tym sposobem m.in. strukturę tłuszczów, penicyliny i witaminy B12. Analiza
rentgenowska budowy wirusów roślinnych była pierwszym krokiem do odkrycia DNA
[70].
W 1947 roku zaobserwowano, że elektrony emitują promieniowanie rentgenowskie
stycznie do toru swojego ruchu [71]. Było to zjawisko niepożądane i irytujące badaczy
pracujących przy synchrotronach, skupionych ówcześnie na samych elektronach. Karta
odwróciła się blisko trzy dekady później, gdy zauważono, że owo niechciane
promieniowanie jest 100 tysięcy razy bardziej intensywne od tego produkowanego przez
lampy rentgenowskie.
Od lat 80. XX wieku promieniowanie synchrotronowe stało się nowym narzędziem
badawczym, a synchrotrony budowane głównie jako jego źródło. Obecnie przed
społecznością naukową otwierają się nowe możliwości, które przyniosła czwarta
generacja źródeł synchrotronowych – lasery na swobodnych elektronach (ang. Free
electron laser, FEL).
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3.2. Promieniowanie synchrotronowe
Już

w

1959

opisano

potencjalne

zastosowania

promieniowania

synchrotronowego

w rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej oraz wyższość synchrotronowych źródeł
promieniowania nad lampami rentgenowskimi [72]. W 1963 roku w ośrodku badawczym Frascati
(1,1 GeV) zarejestrowano pierwsze widma promieniowania synchrotronowego – notabene
dokonała tego Yvette Cauchois – kobieta, która jako jedna z pierwszych we Francji została
przyjęta na uniwersytet i otrzymała tytuł naukowy. Na kliszy fotograficznej zarejestrowano widma
absorpcyjne skanowane dla krawędzi K aluminium i krawędzi LIII miedzi.

Promieniowanie synchrotronowe zastąpiło w przypadku wielu zastosowań klasyczne
źródło promieniowania rentgenowskiego, jakim była lampa rentgenowska. Przyspieszona
do prędkości bliskiej światłu wiązka naładowanych cząstek, elektronów lub pozytonów
na skutek zakrzywienia toru ruchu emituje promieniowanie elektromagnetyczne
nazywane synchrotronowym. Zakrzywienie toru ruchu cząstek wymusza się poprzez
zastosowanie magnesów zakrzywiających lub urządzeń nadających cząstkom dodatkowe
przyspieszenie poprzeczne – wigglerów lub undulatorów (tzw. urządzenia wstawkowe).
Emitowane stycznie do toru ruchu promieniowanie jest skupione w stożku, którego kąt
rozwarcia zmniejsza się wraz ze wzrostem energii elektronów.
Głównymi cechami promieniowania synchrotronowego są:
(i) szeroki

zakres spektralny – energia emitowanych fotonów obejmuje zakres

od dalekiej podczerwieni (λ ~ 105 Å, E ~ 10-1 eV) do twardego promieniowania
rentgenowskiego (λ < 1 Å, E > 10 keV), co odpowiada skali wielkości obiektów od atomu
do złożonych struktur molekularnych;
(ii) duże natężenie – o kilka rzędów wielkości większe od promieniowania
rentgenowskiego powstającego w lampach rentgenowskich. Duże natężenie oznacza,
wobec małego obszaru emisji, niewyobrażalnie dużą świetlność powierzchniową źródła;
(iii)

impulsowy

charakter

–

ponieważ

wiązka

elektronów

w

pierścieniu

akumulacyjnym, jest de facto wiązką „paczek elektronów” (ang. electron bunch),
promieniowanie jest emitowane w postaci impulsów, o czasie trwania przeważnie poniżej
1 nanosekundy. Maksymalna liczba paczek elektronowych jest określona stosunkiem
częstości radiowej układu przyspieszającego wiązkę do częstości orbitalnej i może
wynosić od kilku do kilku tysięcy;
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(iv) naturalna kolimacja – na drodze 1 metra wiązka ulega rozbieżności zwykle tylko
ok. 0,1–1 mm;
(v) wysoki stopień polaryzacji – od liniowej w płaszczyźnie orbitujących elektronów,
poprzez eliptyczną, do kołowej poza płaszczyzną orbitalną.
Promieniowanie elektronu poruszającego się po krzywej z prędkością znacznie poniżej
wartości prędkości światła jest izotropowe i raczej słabe. Zbliżając się do prędkości
relatywistycznych moc emitowanego promieniowania gwałtownie rośnie (

,

gdzie E jest energią elektronów [GeV], I – natężeniem prądu [A], R – promieniem
krzywizny [m]), a sama emisja staje się coraz bardziej kierunkowa, zamykając się
w stożku otwartym w kierunku stycznej do kierunku ruchu elektronów. Połówkowy kąt
otwarcia jest dany wzorem:

, gdzie m0c2 jest energią spoczynkową

elektronu (0,51 MeV), a E jego energią całkowitą. Powoduje to, że im większą energią są
obdarzone elektrony, w tym mniej rozwartym stożku będzie się mieścić cała
wypromieniowana energia. Połączenie z naturalną kolimacją daje wiązce dużą jasność.

3.2.1. Synchrotron
Źródłem promieniowania synchrotronowego jest pierścień akumulacyjny, serce
synchrotronu – akceleratora cyklicznego, w którym cząstki są przyspieszane w polu
elektrycznym wzbudzanym w szczelinach rezonatorów, synchronicznie do czasu ich
obiegu. Od lat 80. XX wieku synchrotrony były już dedykowanymi źródłami
promieniowania

synchrotronowego,

nazywanymi

źródłami

drugiej

generacji,

w odróżnieniu od źródeł pierwszej generacji używanych w fizyce wysokich energii.
Synchrotrony zaczęto wyposażać w specjalne urządzenia wstawkowe (ang. insertion
devices), wstawiane w prostoliniowe odcinki między magnesami zakrzywiającymi
(ang. bending magnets), co zwiększyło zakres widmowy oraz jasność powstającej wiązki
[73]. Urządzenia te nazwano wigglerami i undulatorami, a skonstruowano w ten sposób,
że zestaw magnesów o naprzemiennych biegunach wywołuje oscylacje w ruchu
elektronów (rys. 5). Źródła trzeciej generacji, poza udostępnieniem większej liczby
stanowisk badawczych, oferują jeszcze lepsze parametry wiązki, takie jak: zmniejszenie
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rozmiarów i rozbieżności wiązki, większe natężenie i mniejszą emitancję (iloczyn
poprzecznych rozmiarów wiązki i jej rozbieżności).

Rys. 4. Schemat budowy synchrotronu trzeciej generacji.

Elektrony wytworzone w dziale elektronowym zostają przyspieszone we wnęce
rezonansowej zasilanej wysokim napięciem o częstotliwości radiowej i tworzą
tzw. paczki elektronowe (generator elektronów). Akcelerator liniowy (ang. liniac)
wstępnie przyspiesza elektrony do energii około 50 MeV. W akceleratorze kołowym,
tzw. boosterze, elektrony są nadal przyspieszane, aż osiągną energię wystarczającą
do wyprodukowania promieniowania synchrotronowego (zwykle ok. 1,5–2,9 GeV).
Wtedy kanałem transferowym wprowadza się je (ang. injection) do pierścienia
akumulacyjnego. Na orbicie kołowej elektrony utrzymują silne pola magnetyczne,
a straty energetyczne są kompensowane polami elektrycznymi. Wnęki rezonansowe są
zasilane polem wysokiej częstotliwości (RF) – od kilku do kilkuset MHz, a częstość
impulsu RF decyduje o maksymalnej liczbie paczek elektronowych i minimalnej
odległości między nimi. 1

1

Obecnie istnieją też konstrukcje bez akceleratora kołowego. Elektrony przyspiesza się bezpośrednio w
pierścieniu akumulacyjnym (ang. ramping).
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Emisja promieniowania następuje podczas zmiany kierunku ruchu paczki elektronowej
w tzw. magnesach zakrzywiających, lub poprzez wymuszenie krzywoliniowego ruchu
elektronów w wigglerach lub undulatorach. Intensywność promieniowania z wigglera
złożonego z N magnesów, jest sumą intensywności z N magnesów zakrzywiających,
inaczej mówiąc:

z N źródeł. Natomiast w przypadku undulatora złożonego

z N magnesów, promieniowanie z jednej oscylacji jest w fazie z następnymi oscylacjami.
Efekty interferencyjne powodują, że intensywność promieniowania jest kwadratem sumy
intensywności wszystkich N źródeł.

(b)

(a)

(c)

Rys. 5. Źródła promieniowania synchrotronowego: magnes zakrzywiający (a), wiggler (b) i
undulator (c). I – intensywność wiązki promieniowania synchrotronowego, N – liczba źródeł
promieniowania (w znaczeniu liczby magnesów zakrzywiających)

3.3. Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna
Wiek XVIII i XIX to czas odkryć, które oddzieliły fizykę od medycyny, chemii i biologii. Powstała
fizyka klasyczna. Przełom XIX i XX wieku to narodziny spektroskopii. Eksperymentalnie
dowiedziono, że każdy obiekt mikroświata ma własną charakterystykę spektralną, pozostającą
w relacji z jego budową strukturalną. Pojawienie się mechaniki kwantowej dało po temu
podstawy teoretyczne. Rozwój teorii podsycał rozwój techniki, i udoskonalanie aparatury
badawczej. I na powrót, dokładniejsze wyniki wymagały udokładnienia modeli teoretycznych.
Proces ten trwa do dziś. Spektroskopia obecnie to złożona nauka, której dziedziny charakteryzują
się własną metodyką badawczą i odrębnymi modelami teoretycznymi.
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Przedmiotem badań spektroskopii jest zmiana natężenia promieniowania w funkcji
jego energii (częstości czy długości fali), podczas gdy przedmiotem badań dyfrakcji jest
zmiana rozkładu natężenia promieniowania dla wybranej energii (częstości czy długości
fali) w przestrzeni. Podstawową ideą spektroskopii jest zbadanie i teoretyczne objaśnienie
oddziaływania promieniowania z materią, co ma na celu uzyskanie informacji na temat
struktury. Metody badań spektroskopowych można podzielić na emisyjne – gdy analizuje
się promieniowanie emitowane przez próbkę oraz absorpcyjne – gdy o budowie
strukturalnej wnioskuje się na podstawie analizy zjawisk absorpcyjnych.
Procesy towarzyszce oddziaływaniu promieniowania z materią powodują osłabienie
intensywności wiązki oddziałującego promieniowania. Jest to realizowane m. in. poprzez:
(i) zjawisko fotoelektryczne – oddziałujący foton znika a w jego miejsce pojawia się
elektron, atom zostaje zjonizowany, a wyemitowany elektron (fotoelektron) ma energię
kinetyczną równą wartości różnicy energii fotonu i energii wiązania elektronu na danej
orbicie atomowej oraz pracy wyjścia, jeżeli opuszcza materiał; (ii) efekt Comptona –
nieelastyczne rozproszenie oddziałującego fotonu na quasi-swobodnym elektronie, gdzie
energia rozproszonego elektronu jest mniejsza i zależy od wartości kąta rozproszenia;
(iii) kreacja par elektron-pozyton – konwersja oddziałującego fotonu w parę elektronpozyton w obecności jądra atomowego. Zmiana natężenia wybranej długości fali
w przypadku dyfrakcji jest wynikiem interferencji fal rozpraszanych na różnych atomach
w przestrzeni.
Osłabienie wiązki promieniowania jest związane ze zjawiskiem absorpcji ciągłej i jej
, gdzie μ – wartość współczynnika

ilościowy opis podaje zależność:

absorpcji, d – grubość warstwy absorbującej, I0 – natężenie wiązki promieniowania
padającego, I – natężenie wiązki promieniowania po przejściu przez próbkę, nazywana
także prawem Lamberta-Beera (rys. 6). Formuła przekształcona do postaci
obrazuje sposób wyznaczenia współczynnika absorpcji w transmisyjnej
metodzie pomiaru widma absorpcji.
Zmiana natężenia wiązki promieniowania po przejściu przez materię jest
proporcjonalna do liczby absorbujących centrów, znajdujących się na drodze wiązki
promieniowania. Współczynnik absorpcji ciągłej jest funkcją energii i zależy od gęstości
materiału, liczby atomowej i masy atomowej absorbujących pierwiastków zgodnie
z równaniem:

, gdzie:

oznacza gęstość materii, E energię oddziałującego

promieniowania, Z i A zaś –odpowiednio liczbę i masę atomową.
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Rys. 6. Ilustracja prawa Lamberta-Beera. Zmiana natężenia wiązki promieniowania wskutek
absorpcji w badanym materiale, co przekłada się na zmianę współczynnika absorpcji względem
energii padającego promieniowania

Widmo absorpcyjne obrazuje zmiany wartości współczynnika absorpcji w funkcji
energii padającego promieniowania. Przy pewnej wartości energii promieniowania
następuje gwałtowny, rezonansowy wzrost absorpcji zwany krawędzią absorpcji. Ilustruje
ona nagły wzrost prawdopodobieństwa wyrwania elektronu z powłoki atomowej gdy
energia promieniowania zrówna się z energią wiązania elektronu na danej orbicie
elektronowej.
Każdy akt absorpcji powoduje wzbudzenie atomu absorbującego i powstanie na danej
orbicie elektronowej tzw. dziury rdzeniowej. Konsekwencją tego procesu jest promienista
bądź bezpromienista rekombinacja atomu do stanu podstawowego, której towarzyszą
efekty pośrednie oddziaływania promieniowania z materią (rys. 7).
Mechanizm fluorescencji, czyli rekombinacji promienistej, zachodzi, gdy elektron
z wyższej powłoki atomowej zapełnia dziurę rdzeniową wypromieniowując przy tym
kwant promieniowania. Fluorescencyjna metoda pomiaru widma absorpcji polega
na pomiarze natężenia promieniowania fluorescencyjnego i obliczeniu współczynnika
absorpcji wg wzoru:

. Niepromienista rekombinacja atomu do stanu

podstawowego wiąże się z emisją elektronów wtórnych i elektronów Augera. Pomiar
ładunku powstałego w ten sposób w badanym materiale nazywa się pomiarem prądu
próbki. Opis metod pomiaru: transmisyjnej, fluorescencyjnej i pomiar prądu próbki
opisałam w rozdziale 3.3.3.
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(a)

(b)
(c)
Rys. 7. Absorpcja i emisja zachodzą pomiędzy poziomami energetycznymi dozwolonymi regułami
wyboru. Mówi się przy tym o krawędziach absorpcji i liniach emisyjnych – (a). Wskutek wzbudzenia
stanu rdzeniowego 1s kwantem promieniowania hv zachodzi promocja elektronu do stanu powyżej
energii Fermiego (EF) – (b). Dziura rdzeniowa zostaje zapełniona przez elektron z wyższej powłoki,
przy czym następuje emisja charakterystycznego promieniowania fluorescencji – (c)
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3.3.1. Rozwój teorii XAFS
Gdy w pierwszej połowie XX wieku skupiono uwagę na technikach dyfrakcyjnych
i rodzącej się gałęzi nauki jaką stała się krystalografia, absorpcja rentgenowska straciła
zainteresowanie świata naukowego. Nieliczni badacze kontynuowali eksperymentowanie
z techniką absorpcji rentgenowskiej, wśród nich Maurice de Broglie i Julius Herweg,
którzy w 1913 roku niezależnie od siebie wykryli serię występujących naprzemiennie
ciemnych i jasnych pasm, pojawiających się na kliszach za krawędzią absorpcji. Twór ten
nazywano rentgenowskim widmem absorpcyjnym i zaczęto badać jego właściwości. Tak
zrodziła się technika spektroskopowa zwana rentgenowską spektroskopią absorpcyjną
(ang. X-ray absorption spectroscopy, XAS), której twarzą stał się M. Siegbahn
uhonorowany na tym polu Nagrodą Nobla (1924 r.) [74]. W latach 20. XX wieku
ugruntowano

pojęcia

struktury

bliskiej

krawędzi

absorpcji

promieniowania

rentgenowskiego – XANES i rozciągniętej subtelnej struktury widma absorpcji
promieniowania rentgenowskiego – EXAFS [75–79]. Jako pierwsi skomplikowaną
strukturę widma XAFS zaobserwowali w 1920 roku Fricke – dla krawędzi K magnezu,
żelaza i chromu, oraz Hertz – dla krawędzi L od cezu do neodymu [80]. Rozpoczęła się
dekada najbardziej dynamicznego rozwoju teorii XAS. Nie bez znaczenia była także jej
rola w badaniach struktury elektronowej atomów i rozwoju mechaniki kwantowej.
Niestety, ograniczenia ówcześnie dostępnych źródeł promieniowania oraz detektorów
zahamowały rozwój teorii XAS na wiele lat, ale jej nie zastopowały.
Wspomniana już badaczka francuska Yvette Cauchois, oddana zawodowo
rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej, badając w latach 30. Ubiegłego wieku
widmowe linie absorpcyjne i emisyjne, ustaliła wartości energii wiązania elektronów
dla wielu pierwiastków. Publikacje zawierające wyniki jej pracy stały się rozpoznawalne
na całym świecie [75, 80]. Próbowano interpretować strukturę widmową w obszarze
XANES, znaną wtedy jako „struktura Kossela” (od nazwiska Walthera Kossela, fizyka
niemieckiego żyjącego w latach 1888–1956), a także wyjaśniać pojawienie się struktury
w wysokoenergetycznej części widma EXAFS, zwanej wtedy „strukturą Kroniga”.
W 1931 roku Ralph Kronig zaproponował wyjaśnienie teorii EXAFS w oparciu
o strukturę elektronową kryształów, jak się później okazało – błędnie. Po odkryciu
zjawiska EXAFS w molekułach 1934 roku zdefiniował nową teorię, choć wciąż ubogą
w porównaniu ze współczesnym stanem wiedzy (nie uwzględniała np. czynnika
nieuporządkowania atomów czy przesunięć fazowych). Konsensusu nie osiągnięto przez
27

kolejnych kilka dekad, głównie dlatego, że wyniki eksperymentalne i teoretyczne się nie
pokrywały. Było jasne, że do opuszczenia martwego punktu potrzeba bardziej
intensywnego źródła promieniowania rentgenowskiego, lepszych metod detekcji oraz
lepszej teorii.
Przełom

dokonał

się

wraz

z

wykorzystaniem

do

badań

promieniowania

synchrotronowego. Pierwsze synchrotrony (ok. 1 GeV) zaczęto budować po drugiej
wojnie światowej, we wczesnych latach 50. XX wieku, umożliwiając przeprowadzenie
eksperymentów w zakresie miękkiego promieniowania X [81, 82]. Wciąż tradycyjne
źródła promieniowania X były tańsze, bardziej stabilne, i oczywiście bardziej dostępne.
Do świadomości i praktyki naukowej synchrotrony weszły dopiero wraz z nadejściem ery
pierścieni akumulacyjnych (lata 60. XX wieku). Zaczęto przenosić laboratoria
do ośrodków usytuowanych przy synchrotronach, które oferowały wiązki o coraz
większej jasności, umożliwiające badania krawędzi K wielu metali. Owocem współpracy
zawiązanej w 1965 roku pomiędzy Edwardem Sternem i jego studentem Dalem Sayersem
a Farrelem Lytle była wspólna praca opublikowana w 1971 roku (uhonorowana tytułem
doktora dla Dale Sayersa w 1972 roku), która rozpoczęła erę współczesnej teorii EXAFS,
rozwiniętej i transformowanej do współcześnie znanej roli sondy lokalnego otoczenia
atomowego [83].
„Podczas jednej wizyty w synchrotronie zebraliśmy więcej danych, lepszej jakości niż
w poprzednich dziesięciu latach. Wyłączyłem wszystkie trzy spektrometry rentgenowskie
w laboratorium Boeinga. Nadeszła nowa era!” – Farrel W. Lytle, 1999 r.
(z tłumaczenia: In one trip to the synchrotron we collected more and better data in three
days than in the previous ten years. I shut down all three X-ray spectrometers in the
Boeing laboratory. A new era had arrived!)

3.3.2. Współczesna teoria XAFS
Podstawą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej są zjawisko fotoelektryczne oraz
falowa natura elektronu. Ideą pomiarów jest zbadanie zależności wartości współczynnika
absorpcji badanego materiału w funkcji energii padającego promieniowania – μ(E).
Przedmiotem analizy w rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej

jest subtelna

struktura widma absorpcji promieniowania rentgenowskiego XAFS. Gdy kwant
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promieniowania rentgenowskiego ma energię dostatecznie dużą aby usunąć elektron
z powłoki rdzeniowej (K, L lub M), następuje gwałtowny wzrost absorpcji – widoczny
na widmie absorpcyjnym jako krawędź absorpcji. Wykreowany w akcie absorpcji
fotoelektron ulega propagacji wokół atomu absorbującego (absorbera) w postaci fali
kulistej o długości

, gdzie

jest wektorem falowym

fotoelektronu, E energią padającego fotonu, E0 energią wiązania elektronu.

Rys. 8. Ilustracja propagacji fali fotoelektronowej po wzbudzeniu elektronu rdzeniowego.
Fotoelektron (niebieskie okręgi) jest rozpraszany na sąsiednich atomach a efekty interferencyjne
powodują oscylacyjny charakter zmian współczynnika absorpcji. Strzałkami zaznaczono ścieżki
rozproszeń pojedynczych i wielokrotnych

W przypadku izolowanego atomu współczynnik absorpcji będzie malał monotonicznie
wraz ze wzrostem energii padającego promieniowania. W przypadku układu atomów fala
fotoelektronowa zostanie rozproszona na sąsiednich atomach. Efekty interferencyjne
między rozproszoną i pierwotną falą fotoelektronową powodują oscylacyjny charakter
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zmian współczynnika absorpcji w widmie EXAFS. Amplituda, faza i częstość
sinusoidalnej modulacji widma EXAFS zależą od liczby i rodzaju atomów sąsiadujących,
a także ich odległości od absorbera.
Zwyczajowo różnicuje się dwa obszary widma XAFS: strukturę bliską krawędzi
absorpcji promieniowania rentgenowskiego – XANES, zamiennie: NEXAFS (ang. Near
edge X-ray absorption fine structure), oraz rozciągniętą subtelną strukturę widma
absorpcji promieniowania rentgenowskiego – EXAFS.
XANES
Historycznie nazywany obszarem Kossela, XANES to obszar widma obejmujący
krawędź absorpcji oraz obszar do ok. 50 eV powyżej. Na rozkład natężenia w tym
zakresie mają wpływ niezajęte stany elektronowe, związane lub niezwiązane
(continuum), a dozwolone przejścia elektronowe dyktują reguły wyboru:

. Jest to obszar analizy ścieżek rozproszeń wielokrotnych,

,
obejmującej

,

pełne

modelowanie

kwantowo-mechanicznego

rozpraszania

fali

fotoelektronowej na sąsiednich atomach za pomocą funkcji Greena.
Kształt krawędzi absorpcji zależy od dostępnej (nieobsadzonej) gęstości
elektronowej wokół absorbera, przez co informuje o geometrycznym rozmieszczeniu
atomów dookoła atomu centralnego. Analiza ilościowa widma XANES polega
na obliczeniu widma teoretycznego dla hipotetycznego modelu, a następnie
porównania z widmem eksperymentalnym.
Kształt i położenie energetyczne krawędzi absorpcji zmienia się wraz ze zmianą
ładunku zlokalizowanego na atomie. Ze wzrostem wartościowości położenie krawędzi
przesuwa się w stronę wyższych wartości energii. Zmianie ulegają także
intensywności struktur przedkrawędziowych (ang. pre-edge) i krawędziowych
(ang.

shoulder),

które

mogą

świadczyć

o

zmianie

geometrii

wielościanu

koordynacyjnego.
Pomiar krawędzi absorpcji tego samego pierwiastka w badanej próbce i zestawie
materiałów referencyjnych umożliwia jakościową analizę XANES i wyznaczenie
m.in. stopnia utlenienia absorbera.
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EXAFS
Historycznie zwany obszarem Kroniga, EXAFS obejmuje obszar widma od 50 eV
do ok. 1000 eV za krawędzią absorpcji. Analizowane są przede wszystkim ścieżki
rozproszeń pojedynczych, będące źródłem bezpośredniej informacji o najbliższym
otoczeniu atomowym absorbera: liczbie koordynacyjnej, typie atomów i ich średniej
odległości od atomu centralnego (absorbera), a także o stopniu nieuporządkowania
atomów (czynnik Deby’e-Wallera). Natomiast nawet słabe oscylacje, będące efektem
nakładania się oscylacji wywołanych przez pierwszą i dalsze strefy koordynacyjne,
zawierają przydatne informacje, np. o przestrzennym rozkładzie atomów.
Jak już wspomniano emisję fotoelektronu w procesie absorpcji promieniowania
rentgenowskiego opisuje się poprzez propagację fali kulistej o długości
, (gdzie E – energia kwantu padającego

i wektorze falowym

promieniowania, E0 – energia wiązania elektronu na danej powłoce). Gdy
w sąsiedztwie atomu absorbującego znajdują się inne atomy, fala fotoelektronowa
zostaje na nich wstecznie rozproszona. W efekcie interferencji powstają oscylacje
współczynnika, widoczne na widmie powyżej krawędzi absorpcji. Oscylacje EXAFS
można znormalizować i zapisać jako:
współczynnik absorpcji, a

, gdzie

oznacza całkowity

– współczynnik absorpcji atomu izolowanego, odjemnik

oznacza odjęcie tła promieniowania, natomiast dzielnik reprezentuje normalizację
funkcji.
Na potrzeby analizy strukturalnej oscylacje EXAFS przyjęło się rozważać
w przestrzeni wektora falowego zamiast w przestrzeni energii, ponieważ wektor
falowy jest czynnikiem proporcjonalnie zależnym od prędkości propagującego się
fotoelektronu. Oscylacje EXAFS można zapisać za pomocą równania (1):
,
gdzie

- ilość atomów w i-tej sferze koordynacyjnej,

amplitudę rozpraszania,
na i-tym atomie,
fotoelektronu,

(1)
– czynnik redukujący

– amplituda fotoelektronu wstecznie rozproszonego

– czynnik Deby’e-Wallera,

– średnia droga swobodna

– całkowite przesunięcie fazowe częstości spowodowane ruchem

elektronu w zmiennym potencjale atomowym,

– promień i-tej strefy

koordynacyjnej.
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Zastosowanie transformaty Fouriera na funkcji oscylacji EXAFS

prowadzi

do krzywej w przestrzeni rzeczywistej, reprezentującej uśredniony rozkład atomów
wokół

absorbera.

Moduł

transformaty

wskazuje

maksima

odpowiadające

poszczególnym strefom koordynacyjnym, choć nie uwzględnia przesunięć fazowych
rozproszeń. Dopiero po ich uwzględnieniu pozycje pików na widmie odpowiadają
odległościom międzyatomowym między absorberem i sąsiadującymi atomami.
Amplituda i kształt piku zależą od typu i liczby atomów sąsiadujących.
Operując w przestrzeni wektora falowego możemy rozwinąć równanie EXAFS
z zastosowaniem złotej reguły Fermiego. Zgodnie z nią współczynnik absorpcji jest
proporcjonalny do kwadratu całki momentu przejścia:

, gdzie i oznacza stan

początkowy, przed wzbudzeniem, H jest operatorem interakcji, f jest stanem
końcowym, z dziurą rdzeniową i fotoelektronem. Ta całka jest związana z całkowitą
funkcją falową fotoelektronu, która reprezentuje sumę wszystkich oddziałujących fal
w układzie absorber--sąsiad, w ten sposób, że jest proporcjonalna do kwadratu
całkowitej funkcji falowej fotoelektronu. Referuje to z kolei do prawdopodobieństwa
znalezienia fotoelektronu w układzie, który zaabsorbował foton, a wszystko to
w funkcji promienia. Oddziaływania interferencyjne, konstruktywne i destruktywne są
efektem różnic faz rozpraszanej fali fotoelektronowej na poszczególnych atomach
sąsiadów. Ta różnica może być wyrażona funkcją liczby falowej (k) i odległości
od absorbera (R), jako

.
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Rys. 9. Przykładowe widmo XAFS z zaznaczonymi obszarami interpretacji XANES i EXAFS. W
obszarze XANES są widoczne struktura przedkrawędziowa (tzw. prepik) oraz struktura
krawędziowa (ang. shoulder). W obszarze EXAFS jest widoczny oscylacyjny charakter zmian
współczynnika absorpcji będący następstwem efektów interferencyjnych propagującego
fotoelektronu

W przeciwieństwie do metod dyfrakcyjnych, technika XAFS nie wymaga próbek
o strukturze uporządkowanej i może być z powodzeniem stosowana do badań
strukturalnych materiałów amorficznych, jak i próbek w ciekłym i gazowym stanie
skupienia. Ponadto jest techniką czułą i selektywną ze względu na rodzaj badanego
pierwiastka.
Wymaga natomiast zastosowania wiązki promieniowania monochromatycznego
o dużej intensywności i możliwości operowania w pewnym zakresie zmian energii
monochromatora (widmowym). Unikatowym promieniowaniem posiadającym wszystkie
wymienione cechy jest wspomniane wcześniej promieniowanie synchrotronowe (rozdział
3.2.).

3.3.3 Absorpcyjna linia badawcza
W celu przeprowadzenia eksperymentu wymagany jest cały zestaw komponentów,
dostosowany m.in. do rodzaju próbki, techniki pomiarowej, czy optyki wiązki. Źródłem
fotonów może być laboratoryjne źródło promieniowania rentgenowskiego, jednak pod
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względem intensywności wiązki tradycyjne lampy rentgenowskie ustępują źródłom
synchrotronowym. Pomiary widm XAFS coraz częściej przenoszone są do odpowiednio
wyposażonych laboratoriów usytuowanych przy synchrotronach. W skład typowego
oprzyrządowania synchrotronowej stacji pomiarowej, dedykowanej pomiarom XAFS,
wchodzą: układ optyczny niezaznaczony na schemacie 10 (lustra i filtry) i przesłony
kształtujące wiązkę, osłony radiacyjne, monochromator, komora próbek, detektory
promieniowania i zaplecze komputerowe. Schematyczny układ do pomiaru widm
rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej przedstawia rysunek 10.

Rys. 10. Schemat linii eksperymentalnej dedykowanej pomiarom w technice rentgenowskiej
spektroskopii absorpcyjnej

Monochromator umożliwia wybranie z zakresu widmowego promieniowania
synchrotronowego wiązki o pożądanej długości fali. Monochromator krystaliczny to
układ kryształów, na ogół krzemu lub germanu, silnie odbijających promieniowanie
od jednej rodziny płaszczyzn (zgodnie z prawem Bragga:
odległość między płaszczyznami dyfrakcji,

, gdzie

–

– kąt rozproszenia). Są odporne

na uszkodzenia radiacyjne, stabilne mechanicznie i termicznie. Cechy te mają za zadanie
zapewnić wysoką intensywność wiązki promieniowania w całym zakresie widmowym
oraz odpowiednią rozdzielczość energetyczną. Aby poprawić kolimację i ogniskowanie
wiązki promieniowania, na jej drodze umieszcza się dodatkowo lustra będące doskonale
wypolerowanymi powierzchniami metalicznymi.
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Większość próbek nie wymaga specjalnej preparatyki. Podstawowym wymogiem jest
jednorodność badanego materiału. W ten sposób każdy kwant promieniowania będzie
oddziaływał w każdym elemencie próbki w identyczny sposób. Materiał proszkowy
na ogół umieszcza się bezpośrednio na taśmie węglowej lub przygotowuje z niego
pastylkę – przy czym przygotowanie pastylki wymaga nieco więcej uwagi. Jednorodny
proszek miesza się z neutralnym spoiwem (np. celulozą, grafitem lub azotkiem boru)
w odpowiedniej proporcji, czyli takiej, dla której długość absorpcji jest rzędu

(gdzie

– współczynnik absorpcji). To oznacza odległość, na której intensywność
promieniowania rentgenowskiego zmniejszy się o czynnik 1/e (tj. ok. 37%). Próbkę
w postaci ciekłej umieszcza się w dedykowanej przystawce o okienkach wykonanych
z nieabsorbującego materiału. Komora próbek zazwyczaj umożliwia przeprowadzenie
eksperymentu w warunkach innych niż ciśnienie atmosferyczne i temperatura pokojowa
(np. w warunkach próżni, wysokiego ciśnienia bądź w temperaturze ciekłego azotu/helu).

(a)

(b)

(c)

Rys. 11. Zdjęcia holderów do komory próbek: dla próbek w postaci stałej (a, b) i ciekłej (c)

Zarówno sposób preparatyki próbek, jak i wybór detektora do eksperymentu jest
uzależniony od techniki pomiaru – metoda transmisji, fluorescencji czy prądu próbki.
Na wybór techniki pomiaru ma wpływ charakterystyka badanego
wszystkim

koncentracja

badanego

pierwiastka,

stan

materiału, przede

skupienia,

grubość

czy

przewodnictwo elektryczne próbki.
Pomiar techniką transmisyjną
Najbardziej klasyczną metodą pomiaru współczynnika absorpcji promieniowania jest
metoda transmisyjna, która dostarcza bezpośredniej informacji o współczynniku
absorpcji. W eksperymencie należy dobrać odpowiednią grubość preparatu (prawo
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Lamberta-Beera, rozdział 3.3). Próbka zbyt gruba stłumi sygnał na krawędzi absorpcji,
próbka zbyt cienka spowoduje mały ubytek intensywności i widmo będzie zaszumione.
Także niejednorodności preparatu są czynnikiem zniekształcającymi widmo. Pomiar
natężenia przed oddziaływaniem i po nim (odpowiednio I0 i I) umożliwia obliczenie
współczynnika absorpcji wg prawa Lamberta-Beera:

.

Do wyznaczenia natężenia promieniowania padającego na próbkę (I0) oraz natężenia
po przejściu przez próbkę (I) używa się komór jonizacyjnych, wypełnionych gazem
obojętnym (argonem lub azotem), ustawionych w jednej linii z badanym preparatem.
Na potrzeby kalibracji położenia energetycznego krawędzi absorpcji przyjęło się, by
równolegle skanować materiał referencyjny, o znanej energii krawędzi absorpcji,
umieszczony wraz z dodatkowym detektorem na końcu układu eksperymentalnego
(porównaj: rys. 9).
Pomiar techniką fluorescencyjną
W pomiarach metodą fluorescencji wykorzystuje się zjawisko promienistej
rekombinacji atomu do stanu podstawowego i izotropowej emisji promieniowania
fluorescencyjnego. W tym wypadku grubość próbki nie ma wpływu na intensywność
mierzonego promieniowania, choć należy uwzględnić koncentrację absorbera. Zbyt duża
koncentracja centrów absorbujących doprowadzi do efektu samoabsorpcji, czyli wtórnej
absorpcji

promieniowania

fluorescencyjnego,

i

w

efekcie

do

zniekształcenia

rejestrowanego widma.
Do pomiaru promieniowania fluorescencyjnego najczęściej używa się detektorów
półprzewodnikowych. Dużą zaletą w takim przypadku jest możliwość wyboru zakresu
energetycznego odpowiadającego linii emisyjnej badanego pierwiastka. Dzięki temu tło
rejestrowanego widma jest mniejsze i staje się możliwe badanie bardzo rozcieńczonych
preparatów. Ustawienie próbki pod kątem 45º, a detektora pod kątem 90º względem
wiązki promieniowania synchrotronowego zapewnia rejestrację sygnału z największego
kąta

bryłowego,

jednocześnie

z

minimalnym

wkładem

od

promieniowania

rozproszonego.
Metody pomiaru prądu z próbki
Metody pomiaru prądu z próbki polegają na pomiarze ładunku elektrycznego, który
zostaje wytworzony w badanym materiale wskutek proporcjonalnej do współczynnika
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absorpcji emisji elektronów wtórnych, elektronów Augera lub fotoelektronów.
Fotoelektrony powstają wskutek wzbudzenia elektronów rdzeniowych i mają energię
kinetyczną równą różnicy energii fotonu i energii wiązania. Elektrony Augera są
emitowane w procesie relaksowania wzbudzonego atomu, a ich energia jest
charakterystyczna dla danego atomu, analogicznie do mechanizmu fluorescencji.
Przemieszczając się ku powierzchni, elektrony i fotoelektrony deponują w materiale
próbki swoją energię, tworząc lawinę elektronów wtórnych. Elektrony, których energia
będzie wystarczająco duża do pokonania powierzchniowej bariery potencjału, zostaną
zarejestrowane za pomocą analizatora energii elektronów. Otrzymuje się tym sposobem
informację z przypowierzchniowych warstw próbki: od kilku do kilkunastu angstremów
w przypadku elektronów Augera lub fotoelektronów z określonej orbity (ang. partial
electron yield, PEY) i do kilkuset angstremów w przypadku pomiaru prądu kaskady
elektronów wtórnych. Można również mierzyć, za pomocą zwykłego miernika prądu,
prąd z odizolowanej od spektrometru próbki. Wtedy mierzony jest ładunek pozostawiony
przez wszystkie elektrony, które opuściły próbkę (ang. total electron yield, TEY)
Metody pomiaru prądu z próbki nie definiują optymalnej grubości preparatu, ponieważ
sygnał zbierany jest jedynie z przypowierzchniowej warstwy (techniki powierzchniowo
czułe). Wymogiem jest natomiast zapewnienie odprowadzania ładunku z powierzchni,
a więc przewodząca próbka.

3.4. Synteza kompleksów
Spośród najczęściej stosowanych metod bezpośredniej syntezy kompleksów ‘metal–
ligand organiczny’, np. elektrochemicznej, mokrej, termalnej czy mechanicznej,
najstarsza z nich – elektrochemiczna, cieszy się dużą popularnością. Pionierskie
eksperymenty w chemii koordynacyjnej sięgają roku 1908, gdy przy użyciu elektrody
kobaltowej i platynowej zsyntetyzowano klasyczną serię kompleksów Wernera [84],
tj. związków kompleksowych. Blisko dziewięć dekad później metoda bezpośredniej
syntezy elektrochemicznej zyskała znany obecnie kształt [85].
Podczas syntezy elektrochemicznej reagentem są elektrony i jony metalu, dostarczane
do układu w wyniku reakcji elektrodowych. Jest ona stosunkowo szybka, prosta i tania
w wykonaniu, nie wymaga specjalnych warunków ani wysokospecjalistycznej aparatury.
Umożliwia kontrolę parametrów reakcji podczas syntezy, a co najważniejsze: daje
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produkty o dużej czystości, dzięki czemu stosowana jest z powodzeniem w farmacji,
medycynie czy kosmetyce [86–90].

(a)

(b)

Rys. 12. Uproszczony schemat reakcji utlenienia metalu w niewodnym środowisku reakcji
elektrosyntezy (a); schemat reakcji katodowej i anodowej (b)

Energia potrzebna do utlenienia anody jest dostarczana w jednym z dwóch trybów:
amperometrycznym – tj. przy stałym napięciu, lub potencjometrycznym, użytym
w prezentowanych badaniach, gdy prąd płynący przez ogniwo jest stały, a zmiany
napięcia wiążą się z energią potrzebną do rozpuszczenia elektrody. Anoda jest wykonana
z metalu, którego jony mają docelowo znaleźć się w syntetyzowanym kompleksie, katodę
stanowi najczęściej drut platynowy. Środowiskiem reakcji jest niewodny rozpuszczalnik
o stałej dielektrycznej
i alkohole (

od 3,5 do 64 – najczęściej stosowanymi są acetonitryl (

)

) – wspomagany elektrolitem (np. LiCl, LiClO4, NaBF4) [86, 91, 92].

3.5. Badania biologiczne
3.5.1. Badania cytotoksyczności – test MTT
Nowotwory są jedną z wiodących przyczyn śmiertelności na świecie, a w ciągu najbliższych
dwóch dekad liczba zdiagnozowanych przypadków wzrośnie jeszcze o 70% (wg raportów
Światowej Organizacji Zdrowia). Głównym narzędziem do walki z nowotworami jest wciąż
chemioterapia, lecz problem z odpowiednim zbilansowaniem dawki terapeutycznej z jej
toksycznością skutkuje albo lekoopornością, albo wystąpieniem skutków ubocznych.

Oznaczenie cytotoksyczności wobec komórek jest niezbędne podczas badań związków
potencjalnie chemoterapeutycznych. Stosowanie modeli komórkowych umożliwia
szybkie, powtarzalne i łatwe zbadanie procesów komórkowych i molekularnych. A każdy
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test można podzielić na dwa etapy: inkubację komórek z testowanym związkiem oraz
oznaczenie określonego parametru.
Opisywane w niniejszej pracy kompleksy jonów miedzi i srebra poddałam badaniom
cytotoksyczności z użyciem testu MTT – testu integralności błony komórkowej,
w którym badanym parametrem jest żywotność komórek określana poprzez analizę ich
aktywności metabolicznej. Metoda opiera się na reakcji barwnej zachodzącej pod
wpływem mitochondrialnej dehydrogenazy bursztynianowej (składnika łańcucha
oddechowego),

aktywnej

jedynie

w

żywych,

nieuszkodzonych

i

prawidłowo

metabolizujących komórkach. Enzym powoduje redukcję żółtej, rozpuszczalnej soli
tetrazolowej

bromku

3-[4,5-dimetylotiazol-2-ilo]-2,5-difenylotetrazoilowego (MTT)

do fioletowych kryształów nierozpuszczalnego w wodzie formazanu ((E,Z)-5-(4,5dimetylotiazol-2-yl)-1,3-difenyloformazan), które akumulują się wewnątrz komórek
(rys. 13.) [93]. Rozpuszczenie powstałych krystalitów formazanu skutkuje powstaniem
barwnego roztworu, którego intensywność jest proporcjonalna do ilości metabolicznie
aktywnych komórek.

Rys. 13. Schemat przedstawiający redukcję soli MTT do postaci kryształów formazanu

Miarą aktywności cytotoksycznej jest wartość stężenia hamującego (ang. inhibitory
concentration) IC50. Jest to taka wartość stężenia badanej substancji, przy której
przeżywalność komórek zostaje zahamowana w 50%. Za punkt odniesienia służy
hodowla kontrolna, której przeżywalność przyjmuje się za 100%.
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3.5.2. Badania mikrobiologiczne
Choć wraz z postępem cywilizacyjnym i technicznym poprawiła się jakość opieki medycznej, to
wieloletnia przerwa w dystrybucji nowych farmaceutyków, nadużywanie antybiotyków
w lecznictwie i przemyśle oraz zdolność przystosowawcza chorobotwórczych patogenów
wyrysowały

ludzkości

drogę

powrotną

do

czasów

przed-antybiotykowych.

Zgodnie

z przewidywaniami WHO śmiertelność powodowana infekcjami bakteryjnymi stanie się
światowym numerem jeden w ciągu najbliższych kilku dekad [1–3].

Według definicji podanej przez WHO środek przeciwdrobnoustrojowy oznacza
substancję naturalnie występującą, półsyntetyczną lub syntetyczną, wykazującą działanie
przeciwdrobnoustrojowe (zabija lub hamuje wzrost mikroorganizmów) w stężeniach
osiągalnych in vivo. Z definicji wyłączone są substancje zaklasyfikowane jako środki
dezynfekujące lub antyseptyczne. Podstawą badań mikrobiologicznych jest ilościowe
oszacowanie liczby żywych mikroorganizmów w badanym materiale. Rutynowo
stosowane w praktyce laboratoryjnej jest metoda rozcieńczeniowa, która polega
na inkubowaniu serii rozcieńczeń badanej substancji zaszczepionej inokulum2. Najniższe
stężenie substancji hamujące wzrost komórek bakteryjnych przyjmuje się za minimalne
stężenie hamujące3 (ang. minimum inhibitory concentration, MIC) [94–96]. Przy czym
należy pamiętać, że nie jest to wartość absolutna ale z przedziału wartości ograniczonego
następnym, mniejszym stężeniem.

3.6. Analiza elementarna
Nowe związki i materiały, pojawiające się w wyniku rozwoju chemii organicznej,
m.in. rzeczone pochodne tetrazolu oraz ich kompleksy z jonami metali, charakteryzują się
złożonym składem pierwiastkowym, strukturą, a tym samym różnorodnością właściwości
chemicznych. Warunkiem nie tylko identyfikacji badanych związków, ale także
weryfikacji ich czystości jest oznaczenie składu pierwiastkowego próbki, wykonane
metodami organicznej analizy elementarnej.
Trudności w oznaczeniu węgla, azotu czy wodoru w związkach o złożonej strukturze
są znane. Na przykład oznaczenie azotu w związkach heterocyklicznych bogatych w ten
pierwiastek (powyżej 30%) pozostaje zwykle niedoszacowane (niepełna konwersja
2
3

Medium zaszczepione mikroorganizmami, służące założeniu kultury komórkowej
Zwykle podawane w jednostkach mg/L lub μg/ml
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do azotu pierwiastkowego). Innym przykładem jest termostabilne wiązanie C–F (węgiel–
fluor), którego niedostateczny rozkład może pozostawić w strefie spalania element
zakłócający: fluor [97].
Pierwiastki występujące licznie w materii organicznej (węgiel, wodór, azot) oznaczane
są za pomocą powszechnie dostępnych analizatorów CHN i CHNS, w których próbka
organiczne ulega rozkładowi oksydacyjnemu, a następnie redukcji tlenków azotu i siarki
z tworzeniem produktów końcowych: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, wody
i pierwiastkowego azotu [97].

3.7. Spektroskopia IR
Promieniowanie podczerwone jest promieniowaniem elektromagnetycznym o zakresie
energetycznym

pomiędzy

promieniowaniem

widzialnym

a

mikrofalowym

(14 000–200 cm-1). Absorpcja promieniowania z tego zakresu powoduje zmiany energii
oscylacyjno-rotacyjnej

cząsteczek i

wzbudzenie drgań

wewnątrzcząsteczkowych

(rys. 14). Jeśli w drganiach dominują ruchy powodujące zmiany długości wiązań nazywa
się je rozciągającymi (ang. stretching), jeśli zmiany kątów – deformacyjnymi
(ang. bending). Symetryczne lub asymetryczne drgania rozciągające charakteryzuje
rytmiczny ruch atomów wzdłuż osi wiązania i na ogół ich wzbudzenie wymaga większej
energii promieniowania. Drgania deformacyjne, np. skręcające (ang. twisting), nożycowe
(ang. scissoring), wahadłowe (ang. rocking) lub wachlarzowe (ang. wagging) można
dodatkowo zróżnicować na ruchy „w płaszczyźnie” (ang. in plane) i „poza płaszczyznę”
(ang. out of plane). Duża liczba stopni swobody cząsteczki przekłada się na zdolność
absorpcji

promieniowania

podczerwonego

i

przejawia

się

kompozycją

pasm

absorpcyjnych na widmie.
Intensywność pasm absorpcyjnych może być wyrażona jako transmitancja – czyli ilość
promieniowania

przepuszczonego,

,

promieniowania pochłoniętego,
przedstawia

wykres

transmitancji

lub

absorbancja

–

czyli

ilość

. Widmo spektroskopii w podczerwieni
lub

absorbancji

w

zależności

od

energii

promieniowania, najczęściej wyrażonej za pomocą liczb falowych.
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Rys. 14. Rysunek przedstawiający główne rodzaje drgań atomów w cząsteczce

Techniki pomiarowe zasadniczo dzieli się na transmisyjne i odbiciowe. W technice
transmisyjnej pomiarowi podlega spadek intensywności promieniowania po przejściu
przez próbkę (porównaj: prawo Lamberta-Beera, rozdział 3.3). W technice odbiciowej
zaś mierzy się intensywność promieniowania odbitego od próbki, a realizacja
eksperymentu wykorzystuje odbicie zwierciadlane, osłabione całkowite odbicie
(ang. attenuated total reflectance, ATR) lub odbicie rozproszone na niejednorodnej
powierzchni (ang. diffuse reflectance infrared fourier transformed spectroscopy, DRIFT).
W metodzie ATR wiązka promieniowania jest wprowadzana do ośrodka dla niej
przezroczystego, o dużym współczynniku załamania światła, np. diamentu. W trakcie
wielokrotnego

odbicia

wewnętrznego

energia

promieniowania

może

zostać

zaabsorbowana przez próbkę przylegającą do zewnętrznej powierzchni kryształu,
a intensywność absorpcji jest proporcjonalna do liczby odbić wiązki promieniowania
w krysztale:

(rys. 15).
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Rys. 15. Schemat pokazujący odbicie wewnętrzne w krysztale ATR; h – grubość kryształu ATR,
L – długość kryształu ATR, ϑ – kąt ugięcia wiązki promieniowania IR

Użytecznych wskazówek co do struktury skanowanych związków organicznych
zwykło się szukać na widmie w zakresie średniej podczerwieni 4000–400 cm-1 (długość
fali od 2,5 do 25 μm). Tak zwany obszar daktyloskopowy (ok. 1300–900 cm-1)
to unikatowy zestaw pasm absorpcji, charakterystyczny dla każdej cząsteczki
organicznej. Jest mało prawdopodobne by dwie cząsteczki chemiczne miały identyczny
rozkład pasm absorpcyjnych, wyjątek mogą stanowić enancjomery. Ta cecha widmowa
jest istotna przy jakościowym porównywaniu widm ligandów i kompleksów, jako
potwierdzenie skuteczności reakcji kompleksowania.
Zakres widmowy powyżej 1300 cm-1 to tzw. obszar grup funkcyjnych, w którym
obserwuje się wąskie pasma absorpcji charakterystycznych grup funkcyjnych oraz wiązań
wielokrotnych. Porównanie wartości liczb falowych, przy których występują pasma
absorpcyjne skanowanego związku z wartościami tablicowymi, pozwala uzyskać
użyteczne informacje na temat udziału poszczególnych grup funkcyjnych ligandów
w procesie koordynowania do jonów metali.
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3.8. Obliczenia DFT
Istotą metod opartych na metodzie funkcjonału gęstości (DFT) jest odstąpienie
podczas modelowania od koncepcji oddziaływań między elektronami na rzecz koncepcji
elektronów nieoddziałujących wzajemnie, ale „czujących” jądra atomowe i zewnętrzne,
uśrednione pole elektronów poruszających się w efektywnym potencjale. Energia
całkowita takiego układu równa się sumie czterech składników: energii kinetycznej
nieoddziałujących

elektronów,

energii

elektrostatycznego

odpychania

między

elektronami, energii elektrostatycznego przyciągania elektronów i jąder atomowych oraz
energii korelacyjno-wymiennej (opisującej efekty oddziaływań pomiędzy elektronami,
np. wymiana, korelacja czy samooddziaływanie) – wszystkie będące funkcjami
trójwymiarowej gęstości elektronowej. O ile pierwsze trzy można obliczyć, to wielkość
i postać funkcjonału korelacyjno-wymiennego pozostają nieznane. Celem obliczeń DFT
jest przybliżenie wielkości i postaci tego funkcjonału. Metody DFT są obecnie
z powodzeniem stosowane do opisu układów ‘metal–ligand organiczny’.
Układ ‘metal–ligand organiczny’ to układ donorowo-akceptorowy. Występujący
w takiej parze transfer elektronowy jest procesem o kluczowym znaczeniu w układach
chemicznych i biologicznych. Umożliwia zbadanie korelacji pomiędzy jonami metalu
a ligandami, takich jak zasięg oddziaływania i struktura elektronowa (geometria układu).
Wzajemna orientacja układów atomowych donora i akceptora wpływa na lokalizację
(bądź delokalizację) niesparowanego elektronu, wpływając tym samym na właściwości
kompleksu [98].
Początkowo stosowane metody chemii kwantowej – metody typu Hartree–Fock –
opierały się na przybliżeniu średniego pola i posługiwały pojęciem orbitali (funkcji
jednoelektronowych). Zaniedbanie korelacji elektronowej okazało się krytyczne
w przypadku układów zawierających metale przejściowe. Wraz z obliczeniami DFT
zaczęto stosować metody bardziej dokładne, pozwalające określić gęstość elektronową
oraz energię stanu podstawowego rozpatrywanego układu (z zasady wariacyjnej
zastosowanej do energii jako funkcjonału tej gęstości). Pozwoliło to pozbyć się błędów
korelacyjnych i zachować ideę orbitali molekularnych. Zbadanie korelacji elektronowej
sprowadza się do wyznaczenia energii korelacyjno-wymiennej. Jej interpretację można
ująć jako wpływ obecności jednego elektronu na rozkład prawdopodobieństwa
napotkania w układzie drugiego elektronu – czyli można ją modelować.
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Najbardziej popularnymi typami potencjałów korelacyjno-wymiennych są:


przybliżenie LDA (ang. Local Density Approximation) – jego założeniem jest
uzależnienie wartości potencjału w danym punkcie jedynie od wartości
lokalnej gęstości elektronowej, pomijając zmiany gęstości elektronowej
w otoczeniu, a modelem jednorodnego gazu elektronowego;



funkcjonały gradientowe (GGA, ang. Generalized Gradient Approximation) –
uwzględniające gradient gęstości elektronowej;



potencjały hybrydowe – klasa funkcjonałów kombinująca energię wymiany
z metodologii Hartree-Focka i energię korelacyjno-wymienną innych
funkcjonałów w takiej proporcji, by odtworzyć eksperyment.

Najpopularniejszym potencjałem hybrydowym używanym podczas modelowania
układów metaloorganicznych jest funkcjonał B3LYP (funkcjonał Becke’go, Lee-YangaParra) i został zastosowany do modelowania także w niniejszej pracy. Oprócz większej
dokładności metody DFT są bardziej wydajne numerycznie, co umożliwia wykonywanie
obliczeń dla dużych układów molekularnych (składających się nawet z ponad 100
atomów).
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4. Część eksperymentalna i metodyka analizy danych
4.1. Synteza kompleksów Cu(II) i Ag(I)
Serię kompleksów miedzi(II) oraz srebra(I) otrzymałam metodą elektrochemiczną
w Środowiskowym Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych
Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Jako ligandów w reakcji użyłam pochodnych
tetrazolu: 1-(2-fluorofenylo)-N-(4-metoksyfenylo)-1H-tetrazol-5-aminy (MD) oraz N-(2fluorofenylo)-1-(4-metoksyfenylo)-1H-tetrazol-5-aminy (MG) (rys. 1), zsyntetyzowanych
w laboratorium Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Rys. 16. Schemat układu do syntezy elektrochemicznej kompleksów miedzi i srebra
z bioaktywnymi ligandami, pochodnymi tetrazolu

Schemat układu do syntez zaprezentowałam na rysunku 16. Jako elektrod użyłam
odpowiednio płytkę miedzianą lub srebrną oraz drut platynowy. Reakcje prowadziłam
w środowisku etanolu z dodatkiem elektrolitu (nadchloranu tetrabutyloamonowego
), a ich parametry zebrałam w tabeli 1. Produkty reakcji przesączyłam przez
sączek celulozowy, płukałam wodą destylowaną (20 ml) i wysuszyłam w temperaturze
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pokojowej. W przypadku serii kompleksów srebra wszystkie czynności wykonywałam
bez dostępu światła.

Kompleks
CuD
CuG
AgD
AgG

Melektrolitu
[mg]
80
80
80
82

Vrozpuszczalnika
[ml]
40
40
60
40

t [h]
4
4
2
2

Natężenie
[mA]
8
8
3
4

Napięcie
[V]
12
12
9
12

mligand
[g]
0,0290
0,0280
0,0639
0,0270

mprodukt
[g]
0,0280
0,0270
0,0740
0,0580

Δm [g]
0,0179
0,0185
0,0261
0,0508

Tab. 1. Parametry syntezy elektrochemicznej kompleksów miedzi(II) i srebra(I). Jako
rozpuszczalnik wykorzystano etanol (C2H5OH), elektrolit – nadchloran tetrabutyloamonowy
(C16H36ClNO4). Elektrody stanowiły płytki platynowa i miedziana/srebrna. Masa molowa
rozpuszczanego liganda:

.

4.2. Badania biologiczne
4.2.1. Badanie cytotoksyczności – test MTT
Eksperyment przeprowadziłam w laboratorium Katedry i Zakładu Biochemii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod czujnym okiem dr n. med. Magdaleny
Mielczarek-Puta w sterylnych warunkach i zgodnie ze standardami przyjętymi
w Katedrze i Zakładzie Biochemii.
Materiał badawczy stanowiły ludzkie linie komórkowe pierwotnego i przerzutowego
raka jelita grubego (odpowiednio SW480 i SW620), ludzka linia komórkowa
przerzutowego raka prostaty (PC3), ludzkie unieśmiertelnione keratynocyty (HaCaT)
oraz chomicze fibroblasty pobrane z tkanki płucnej (V79), pochodzące z banku American
Type Culture Collection (ATCC, Rockville, MD) i będące własnością Katedry i Zakładu
Biochemii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W eksperymencie wykorzystałam
hodowle komórkowe, których przeżywalność wynosiła ponad 80 %.
Celem eksperymentu było zbadanie aktywności cytotoksycznej kompleksów jonów
miedzi i srebra, a także wyjściowych ligandów. Przygotowałam roztwory badanych
związków o stężeniu 10 mM, po czym rozcieńczałam czystym medium komórkowym
w zakresie stężeń 20–120 µM, standardowym dla tego typu badań. Następnie
zaaplikowałam przygotowane roztwory do hodowli komórkowych.
Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono przy użyciu programu
Statistica 13.0. (StatSoft, Inc, USA) oraz programu EXCEL (Pakiet Office, wersja 2007).
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Aktywność cytotoksyczną związków oceniano na podstawie wartości IC50 (ang.
inhibitory concentration) wyznaczonej przy użyciu programu CompuSyn version 1.0.
Doświadczenie przeprowadziłam w trzech biologicznych i trzech eksperymentalnych
powtórzeniach. Szczegółowy opis użytych odczynników i poszczególnych etapów
przeprowadzenia eksperymentu są zamieszczone w Suplemencie A.
Wyniki badań cytotoksyczności
Rysunek 17 przedstawia zależność przeżywalności komórek traktowanych badanymi
związkami od stężenia tych związków. Przeżywalność komórek traktowanych
roztworami ligandów MD i MG nie spadła poniżej 80% w całym badanym zakresie
stężeń. W przypadku kompleksów miedzi zaobserwowałam efekt cytotoksyczny zależny
od stężenia badanego związku: cytotoksyczność rosła wraz ze wzrostem stężenia.
Największy efekt cytotoksyczny spośród badanych związków wykazały kompleksy
srebra. Przeżywalność komórek inkubowanych z kompleksem AgMD w użytym zakresie
stężeń była niższa niż 8%. Wyjątek stanowiły komórki nowotworowe raka jelita grubego,
które wykazały mniejszą wrażliwość na działanie najbardziej rozcieńczonego kompleksu
AgMG. Przeżywalność komórek inkubowanych z kompleksem AgMG była mniejsza niż
15%.
W tabeli 2 przedstawiłam wartości IC50 wyznaczone dla kompleksów srebra i miedzi
oraz ligandów. Wartość IC50 określa stężenie związku (inhibitora), które w 50% hamuje
funkcje biologiczne i biochemiczne organizmów. Spośród wszystkich badanych
związków najniższą wartość IC50 zaobserwowałam dla kompleksów srebra (AgMD
i AgMG). Dla kompleksów miedzi we wszystkich badanych liniach wartości IC 50
występują w zakresie stężeń 5,44– 57,07 µM, przy czym największe wartości
odpowiadają komórkom pierwotnego (SW480) i przerzutowego (SW620) raka jelita
grubego.
W tabeli 2 przedstawiłam także wartości wskaźnika SI (ang. selective index) dla
wszystkich badanych związków. Wskaźnik SI obliczany jest jako stosunek IC50 badanego
związku wobec komórek prawidłowych do IC50 tego związku wobec komórek
nowotworowych. Wartość SI powyżej 1 świadczy o selektywności związku wobec
komórek nowotworowych, natomiast wartość poniżej 1 oznacza, że związek jest bardziej
cytotoksyczny dla komórek prawidłowych. Spośród wszystkich badanych związków
jedynie kompleksy miedzi wykazały selektywne działanie wobec jednej z badanych linii

49

nowotworowych (PC3) – z wartościami SI odpowiednio 3,86 i 3,63 (dla HaCaT) oraz
3,36 i 2,70 (dla V79).

(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)

(f)

Rys. 17. Diagramy przeżywalności komórek nowotworowych linii PC-3, SW480, SW620 oraz
referencyjnych linii komórkowych HaCat, V79 inkubowanych po zaszczepieniu badanymi
związkami – tetrazolowymi ligandami (a, b) oraz kompleksami miedzi (c, d) i srebra (e, f)
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SW480

Badane
związki

SW 620

PC3

HaCaT

V79

IC50

SI

IC50

SI

IC50

SI

IC50

IC50

MD

313.5

0.55/070*

393.2

0.44/0.56*

981.44

0.18/0.22*

172.02

220.48

MG

313.5

0.54/0.64*

393.2

0.43/0.51*

313.5

0.54/0.64*

168.89

200.00

CuMD

37.11

0.75/0.65*

57.07

0.49/0.43*

7.21

3.86/3.36*

27.8

24.26

CuMG

36.74

0.54/0.40*

39.77

0.50/0.37*

5.44

3.63/2.70*

19.77

14.7

AgMD

25.8

0.01/0.01*

28.3

0.01/0.01*

5.2

0.01/0.01*

0.01

0.01

AgMG

0.10

0.1/0.1*

0.01

1.0/1.0*

0.01

1.0/1.0*

0.01

0.01

0.29

6.93

0.31

6.48

0.59

3.4

2.01

2.01

Doksorubicyna

*

Tab. 2. Wartości IC50 wyznaczone na podstawie wyników przeżywalności komórek użytych w
eksperymencie MTT oraz wartości wskaźnika SI w odniesieniu do referencyjnych linii
komórkowych HaCat / V79*. Na końcu tabeli znajdują się wskaźniki dla związku referencyjnego
stosowanego w chemioterapii nowotworów: doksorubicyny

4.2.2. Badanie aktywności mikrobiologicznej – metoda seryjnych
rozcieńczeń
Eksperyment

przeprowadziłam

w

laboratorium

Zakładu

Mikrobiologii

Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie pod opieką
dr hab.

n.

farm. Joanny Stefańskiej.

Badania aktywności

mikrobiologicznej

przeprowadziłam zgodnie z wymaganiami CLSI [99] z wykorzystaniem wzorcowych
szczepów bakterii pochodzących z międzynarodowych kolekcji drobnoustrojów.
Grupa szczepów wzorcowych

zawierała bakterie Gram-dodatnie (Staphylococcus

aureus 4163, Staphylococcus aureus 6538, Staphylococcus epidermidis 12228,
Staphylococcus epidermidis 35984, Entercoccus faecalis 10541) oraz bakterie Gramujemne (Escherica coli 25922, Escherica coli 8196, Pseudomonas aeruginosa 27853).
Kolonie bakterii zawiesiłam w jałowym, fizjologicznym 0,85-procentowym roztworze
NaCl w celu uzyskania zawiesiny o gęstości 0,5 w skali McFarlanda [100], co
w przybliżeniu odpowiada stężeniu komórek 108 c.f.u/ml (ang. colony-forming unit, c.f.u)
[101]. Odczynniki jakie zastosowałam to: medium hodowlane Mullera-Hintona (MHII),
sól fizjologiczna (NaCl).
Celem eksperymentu było zbadanie aktywności mikrobiologicznej badanych
kompleksów jonów miedzi i srebra, a także wyjściowych ligandów. Przygotowałam
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20 mM roztwory badanych związków a następnie serie rozcieńczeń: 256, 128, 64, 32, 16,
8, 4, 2, 1, 0.5 μg/ml. Jako rozpuszczalnika użyłam medium hodowlanego MHII. Stężenie
DMSO w żadnym z roztworów nie przekroczyło 5%. Tak przygotowane serie
rozcieńczeń zaszczepiłam przygotowanym inokulum (zawiesinom komórkowym)
i inkubowałam przez 18 godzin w temperaturze 35ºC. Po tym czasie oznaczyłam wartości
MIC. Doświadczenie powtórzyłam dwukrotnie.
Wyniki badań aktywności mikrobiologicznej
Wyniki badania aktywności mikrobiologicznej zebrałam w tabeli 3.

Staphylococcus aureus
(ATTC 4163)
Staphylococcus aureus
(ATTC 6538)
Staphylococcus epidermidis
(ATTC 12228)
Staphylococcus epidermidis
(ATTC 35984)
Enterococcus faecalis
(ATTC 10541)
Escherichia coli
(ATTC 25922)
Escherichia coli
(ATTC 8196)
Pseudomonas aeruginosa
(ATTC 27853)

CuMG

AgMG

Ciproflo
ksacyna

2

256

<0.5

0.25

32

2

256

1

0.5

128

128

<0.5

256

<0.5

0.25

64

32

1

256

<0.5

0.5

MD

CuMD

AgMD

64

32

64

MG

>256
128

32

1

256

1

8

128

128

1

>256

<0.5

0.0313

128

128

1

>256

1

0.0313

>256

>256

<0.5

>256

<0.5

0.5

Tab. 3. Wartości minimalnego stężenia hamującego (µg/ml) dla badanych związków: kompleksów
miedzi i srebra oraz wyjściowych ligandów. W tabeli podano wartości MIC związku
referencyjnego: komercyjnie stosowanego antybiotyku Ciprofloksacyny

Ligand MD wykazał słabą aktywność przeciwdrobnoustrojową, przy czym wartości
minimalnego stężenia hamującego plasowały się w przedziale 64–128 µg/ml dla
szczepów bakterii Gram-dodatnich i 128–256 µg/ml dla szczepów bakterii Gramujemnych. Wartość minimalnego stężenia hamującego dla liganda MG wynosiła powyżej
256 µg/ml zarówno dla bakterii Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych. Jest to wartość dla
związków nieposiadających aktywności mikrobiologicznej. W przypadku kompleksów
miedzi zaobserwowano słabą aktywność wobec szczepów bakterii Gram–dodatnich (MIC
128–256 µg/ml), jak i umiarkowaną wobec Gram-ujemnych (32–256 µg/ml) kompleksu
CuMD.

Kompleks

CuMG

nie

wykazał

aktywności

przeciwbakteryjnej

(MIC > 256 µg/ml). Kompleksy jonów srebra AgMD i AgMG wykazały aktywność
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przeciwbakteryjną porównywalną do stosowanych w farmakologii antybiotyków
(np.

Ciprofloksacyna).

Minimalne

stężenie

hamujące

dla

szczepów

bakterii

Gram-dodatnich i Gram-ujemnych uplasowało się w zakresie 0,5–1 µg/ml.

4.3. Analiza elementarna
Procentową zawartość pierwiastków C, H, N dla kompleksów w stanie stałym
oznaczono za pomocą analizatora elementarnego Vario Micro Cube w Pracowni Analizy
Elementarnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Aby wyznaczyć stosunek masowego liganda względem jonu metalu obliczałam
zawartość procentową węgla, wodoru i azotu wg wzoru:

, (gdzie

X – pierwiastek, n – liczba całkowita (ilość atomów), Mat(X) – masa atomowa danego
pierwiastka). Tak obliczone wartości dla postulowanego wzoru sumarycznego
porównywałam z wynikami eksperymentalnymi.

4.4. Pomiary spektroskopowe
Pomiary spektroskopowe wykonałam w Środowiskowym Laboratorium Badań
Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych Instytutu Fizyki PAN (widma absorpcji
w podczerwieni FTIR) oraz w ośrodkach synchrotronowych: Elettra we Włoszech i SLRI
(Synchrotron Light Research Institute) w Tajlandii (rentgenowskie widma absorpcyjne
XAFS).

4.4.1. FTIR
Widma absorpcji w podczerwieni obu ligandów oraz odpowiadających kompleksów
miedzi i srebra zmierzyłam spektrofotometrem Thermo Scientific Nicolet iS5. Próbki
w postaci proszkowej skanowałam w zakresie od 400 do 4000 cm-1 metodą odbiciową.
Wykorzystałam przy tym przystawkę ATR (ang. total attenuated reflection) z kryształem
diamentu (rys. 19). Proszek umieszczałam bezpośrednio na krysztale diamentu
i dociskałam głowicą by zapewnić przyleganie próbki do całej powierzchni kryształu.
Każdą próbkę skanowałam kilkakrotnie. Widmo tła uaktualniałam co pół godziny.
Pomiary kompleksów z jonami srebra przeprowadziłam w ciemności. Podczas
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eksperymentu korzystałam z dedykowanego tego typu pomiarom oprogramowania
OMNIC.
Powszechnie przyjęto reprezentację pasm absorpcyjnych w skali liczb falowych
(cm-1), czyli odwrotności długości fali, wprost proporcjonalnie natomiast do wielkości
zaabsorbowanej energii. Informacje o położeniu, kształcie i intensywności pasm
absorpcyjnych poszczególnych związków chemicznych, grup atomowych i wiązań
zebrano w tabelach. Wartości tam podane są wartościami typowymi, często w formie
zakresu danych. Określone podstawniki mogą powodować zmiany częstotliwości
absorpcji, intensywność absorpcji może się zmieniać w zależności od momentów
dipolowych. Mogą pojawiać się dodatkowe pasma absorpcji obrazujące sprzężenia
między układami atomów (tzw. nadtony). Zmiana położenia charakterystycznych pasm
absorpcji, ich kształtu bądź intensywności może świadczyć o zmianie konfiguracji
elektronowej w obrębie analizowanej grupy atomów, np. o utworzeniu wiązania
koordynacyjnego.

4.4.2. XAFS
Pomiary XAFS wykonałam dla serii kompleksów miedzi i srebra, składających się
z próbek w formie proszków oraz w formie solwatów o koncentracjach 10 mM i 20 mM
(stężeniach wyjściowych próbek podczas przygotowywania serii rozcieńczeń do badań
biologicznych). Próbki skanowano w modzie transmisji na krawędziach odpowiednio
K–miedzi: 8979 eV oraz K–srebra: 25514 eV w dwóch ośrodkach badawczych: Elettra
we Włoszech i SLRI (ang. Synchrotron Light Research Institute) w Tajlandii.
Stacja eksperymentalna XAFS (Elettra, Włochy) jest zainstalowana na magnesie
zakrzywiającym i zaprojektowana tak, by umożliwić skanowanie w zakresie
energetycznym

2.4

–27

keV.

W

linii

wiązki

promieniowania

znajduje

się

monochromator, zaopatrzony w parę wymiennych monokryształów Si(111) i Si(311).
Schemat linii badawczej (rys. 18a) oraz szczegółowe informacje o parametrach stacji
XAFS pochodzą z literatury [102, 103]. Oprzyrządowanie stacji badawczej umożliwia
zastosowanie dowolnego trybu pomiarów (transmisja, fluorescencja, prąd próbki) oraz
symulowanie

warunków

środowiska

wg

potrzeb

planowanego

eksperymentu.

Eksperyment przeprowadziłam w temperaturze pokojowej. Próbki w postaci roztworów
umieściłam w specjalnym holderze (rys. 20b) zamkniętym z obu stron okienkami
wykonanymi z folii kaptonowej. Próbki proszkowe umieściłam bezpośrednio na taśmie
węglowej w taki sposób, by tworzyły jednolitą powierzchnię, i zakleiłam taśmą
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kaptonową, zapewniając jednorodną grubość próbki podczas pomiaru. Podczas
wykonywania eksperymentu z próbkami kompleksów srebra holdery szczelnie owinęłam
folią aluminiową by nie dopuścić do zbędnego naświetlania światłoczułych próbek. Tak
przygotowane próbki były umieszczane w wiązce promieniowania o żądanej energii
w celu zmierzenia widm zmian współczynnika absorpcji (XAFS). Pomiar próbek
odbywał się w warunkach normalnego ciśnienia i w temperaturze pokojowej.

(a)

(b)

(c)

Rys. 18. Schemat układu optycznego stacji eksperymentalnej XAFS (Elettra, Włochy) (a). Po lewej
stronie źródło promieniowania (magnes zakrzywiający), dalej układ szczelin (maskująca,
wejściowa i wyjściowa), zwierciadło i monochromator. Źródło: www. elettra.trieste.it. Poniżej
zdjęcia stolika na próbki, z zamontowaną przystawką do pomiaru próbek w postaci roztworu (b)
oraz holderem na próbki w postaci stałej (c)

Stacja eksperymentalna BL8: XAS (Nakhon Ratchasima, Tajlandia) jest zainstalowana
na magnesie zakrzywiającym i umożliwia pomiary w zakresie energii 1.25–10 keV, w
trybie transmisji lub fluorescencji. Regulację energii wiązki umożliwia monochromator
wyposażony w parę kryształów, wymiennych w zależności od potrzebnego zakresu
(KTP(011), InSb(111), Si(111), Ge(220) odpowiednio dla zakresów 1250–4780 eV,
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1830–7000 eV, 2180–8350 eV, 3440–10000 eV). Próbki zostały zeskanowane w
temperaturze pokojowej w trybie transmisji w przypadku formy proszkowej i w trybie
fluorescencji w przypadku roztworów. Schemat układu optycznego linii BL8 jest
przedstawiony na rysunku 19a. Próbki montowałam w specjalnych okienkach (rys. 19b) a
następnie w holderze, po czym umieszczałam je w komorze pomiarowej (rys. 19d). Do
próbek w postaci roztworów zastosowałam odpowiedni uchwyt (liquid cell, rys. 19c).

(a)

(b)

(c)

(d)

Rys. 19. Schemat układu optycznego stacji eksperymentalnej BL8 (Ośrodek badań
synchrotronowych w Nakhon Ratchasima, Tajlandia) (a); źródło: www.slri.or.th. Schemat
holderów na próbki w postaci stałej (b) oraz ciekłej (c) (źródło: j.w.). Zdjęcie holdera z próbką
umieszczonego w komorze próbek (d)
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Analizę danych XAFS przeprowadziłam przy użyciu programów Athena oraz Artemis,
wchodzących w skład pakietu Demeter i bazujących na bibliotekach IFFEFIT
algorytmów XAFS oraz z wykorzystaniem kodu FEFF 9.6 [104, 116]. Analizowane
widma XAFS ukazują zmiany współczynnika absorpcji, zmierzonego w eksperymencie
techniką transmisji. Podczas analizy XANES Oscylacje EXAFS wyodrębniłam z danych
eksperymentalnych

przy

zastosowaniu

standardowych

procedur,

jednolicie

dla

wszystkich analizowanych związków [105]. Odjęcie tła i normalizacja danych nastąpiły
poprzez przybliżenie linią prostą w obszarze przed i za krzywą wielomianową w obszarze
powyżej krawędzi absorpcji. Wartość energii progowej E0 wyznaczyłam z położenia
maksimum pierwszej pochodnej widma współczynnika absorpcji. Oscylacje powyżej
krawędzi absorpcji wyodrębniłam jako

, gdzie

. Pomnożenie

przez czynnik k2 miało na celu wzmocnienie amplitudy oscylacji przy wyższych
wartościach k.
Transformacja Fouriera rozkłada funkcję okresową na szereg funkcji okresowych
w taki sposób, że uzyskana transformata podaje, w jaki sposób poszczególne
częstotliwości składają się na pierwotną funkcję. Proces udokładniania dopasowania
w analizie EXAFS polega de facto na porównaniu oscylacji teoretycznych
i eksperymentalnych. Transformacja Fouriera umożliwia konwersję

na

,

następnie przedstawienie pseudo-radialnego4 rozkładu atomów wokół absorbera R(Å)
i filtrowanie oscylacji dla wybranej odległości.
Wykorzystując równanie EXAFS można modelować funkcje f(k) i δ(k) (patrz rozdział
3.3.2 – EXAFS), a następnie analizować parametry tego równania w kategorii
parametrów dopasowania: liczbę koordynacyjną, odległość od absorbera, czynnik
opisujący stopień nieuporządkowania układu (czynnik Deby’a-Wallera) oraz R-factor –
czynnik interpretowany jako procent niedopasowania (służący liczbowej ocenie tego, jak
dokładnie dopasowywana funkcja jest nałożona na dane eksperymentalne) [106].

4

Nie uwzględnia przesunięć fazowych powstałych wskutek rozpraszania na sąsiednich atomach.
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4.5. Obliczenia teoretyczne
Do tworzenia wstępnych modeli strukturalnych, modeli molekularnych kompleksów
oraz optymalizacji tychże struktur korzystałam z oprogramowania Spartan (wersja
Spartan’16, dystrybuowany przez Wavefunction Inc.) [107].
Modele molekularne badanych kompleksów wytypowane do ostatecznej analizy
EXAFS (uwzględniającej wielokrotne ścieżki rozpraszania) były optymalizowane
potencjałem hybrydowym B3LYP.
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5. Struktura molekularna kompleksów Cu(II) i Ag(I) –
analiza wyników wg dedykowanej metodologii
Geometria koordynacyjna wokół jonów metali nie pozostaje bez wpływu na właściwości
biologiczne i chemiczne związków koordynacyjnych. Ponadto, aktywność kompleksów metali jest
często większa niż samego organicznego liganda. Poznanie budowy molekularnej w sferze
koordynacyjnej umożliwia badanie zależności struktura–aktywność i poszerza potencjał
projektowania związków chemicznych.

Metodologia poznania struktury molekularnej sfery koordynacyjnej prezentowanych
związków kompleksowych miedzi i srebra bazuje na technice rentgenowskiej
spektroskopii

absorpcyjnej.

laboratoryjnych,

Dane

spektroskopowych

strukturalne
i

pozyskane

analitycznych

z

znacznie

innych

technik

ułatwiają

proces

konstruowania modelu molekularnego, niezbędnego do analizy danych XAFS. Natomiast
obliczenia i symulacje numeryczne umożliwiają weryfikację i korekty wcześniejszych
analiz. Prezentowane etapy w ramach zastosowanej metodologii pozwoliły wyznaczyć
najbliższe otoczenie atomowe jonów miedzi/srebra i na tej podstawie zaproponować
najbardziej wiarygodne modele molekularne badanych związków koordynacyjnych.
Należy wspomnieć, że zastosowana metodologia została opracowana w zespole
spektroskopii rentgenowskiej i mikroanalizy Instytutu Fizyki PAN, a następnie
z powodzeniem zastosowana do badań różnorodnych układów typu ‘metal–ligand
organiczny’ [108–112].

5.1. Kompleksy Cu(II)
Widma XAFS serii 1. i serii 2. kompleksów miedzi przedstawia rysunek 20. Przebieg
zmian współczynnika absorpcji w obszarze krawędzi absorpcji sugeruje, że we
wszystkich badanych związkach mamy do czynienia z podobną geometrią koordynacyjną
(rys. 20). Geometria wielościanu koordynacyjnego zachowuje swój kształt niezależnie od
stężenia rozpuszczalnika i procedurę rozpuszczania. Wzajemna pozycja podstawników
w pierścieniu tetrazolowym liganda zdaje się nie mieć decydującego wpływu na sferę
koordynacyjną. W obliczu powyższego spodziewałam się udziału takich samych grup
funkcyjnych ligandów MD i MG w tworzeniu wiązania koordynacyjnego.
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Rys. 20. Dane eksperymentalne XAFS (a) oraz ich transformaty Fouriera (b) dla badanych
kompleksów serii 1. i serii 2.

5.1.1. Etap 1.: Wstępna charakteryzacja strukturalna
Celem wstępnej charakteryzacji strukturalnej było zebranie podstawowych danych
o badanym kompleksie: stosunku jonów metalu do liganda, stopniu utlenienia jonu czy
aktywności grup atomowych w tworzeniu wiązania.
Widma FTIR kompleksów miedzi oraz wyjściowych ligandów przedstawiono
na rysunku 21. W obu przypadkach analizę widm FTIR utrudniło poszerzenie
i nakładanie się pasm absorpcji, uniemożliwiając zidentyfikowanie ich pochodzenia.
W przypadku kompleksów obu serii pasma absorpcji występują wokół dwóch maksimów:
1371 cm-1 i 1460 cm-1, gdzie występują pasma absorpcji drgań wiązań C–O i N–H,
a także C=C i C=N. W przypadku analizowanych kompleksów miedzi możliwe było
jedynie jakościowe oszacowanie udziału w tworzeniu wiązania koordynacyjnego
charakterystycznych grup atomowych ligandów na podstawie ich reaktywności. Szeroki
zakres nakładających się pasm w obszarze widma powyżej 3000 cm-1 sugeruje obecność
cząsteczek wody w kompleksie. Obecne na widmach kompleksów i ligandów pasma
absorpcji ok. 825 cm-1 odpowiadają zakresom konfiguracji podstawników orto- i parapierścienia aromatycznego (710–900 cm-1), co może potwierdzać, że struktura ligandów
się nie zmieniła. Interpretacja widm FTIR badanych kompleksów dostarczyła jedynie
jakościowych informacji, które nie pozwalały na zaproponowanie wiarygodnego
wstępnego modelu strukturalnego.
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Rys. 21. Widma FTIR kompleksu CuMD (a) i CuMG (b) wraz z odpowiadającymi ligandami
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W ramach wstępnej charakteryzacji strukturalnej zleciłam wykonanie analizy
elementarnej. Otrzymane wyniki są obarczone błędem, którego wielkość waha się
od ok. 0,4% w przypadku lekkich pierwiastków (jak wodór) do ok. 2,0% w przypadku
cięższych (jak węgiel czy azot). Niestety, i w tym przypadku nie udało się uzyskać
ilościowych informacji strukturalnych o badanych kompleksach. Obliczenie liczby jonów
miedzi w stosunku do ligandów w granicach wspomnianych błędów okazało się
niemożliwe.
Przeprowadziłam analizę energetycznego położenia K krawędzi absorpcji miedzi
w badanych kompleksach względem tlenków referencyjnych (Cu2O i CuO), dla których
położenie wynosi odpowiednio 8979 eV i 8982 eV. W badanych kompleksach krawędź
absorpcji występuje przy energii 8985 eV (energie wyznaczyłam z maksimum pierwszej
pochodnej, rys. 22a).
Analizując
i

kształt

przedkrawędziowe

widm
widm

XANES,
badanych

porównałam
kompleksów

struktury
i

krawędziowe

zmierzonych

związków

+

referencyjnych. W przypadku jonów Cu na widmie Cu2O zidentyfikowałam strukturę
przedkrawędziową przejścia

przy energii 8981 eV (rys. 22b), a w przypadku

jonów Cu2+ na widmie CuO prepik przejścia

przy energii 8976 eV. W widmach

badanych kompleksów zaobserwowałam strukturę przedkrawędziową przy energii 8976
eV (CuMD-20mM) i 8977 eV (CuMD-10mM, CuMG-20mM, CuMG-10mM). Ponadto,
konfiguracja

elektronowa

jonów

Cu2+

wpływa

na

geometrię

wielościanu

koordynacyjnego i tym samym na zmianę kształtu struktury krawędziowej [113, 114]. Na
przykład wydłużenie wiązań ligandów koordynujących osiowo deformuje geometrię
oktaedryczną na rzecz geometrii piramidy tetragonalnej [115]. Siła tej deformacji wpływa
na obecność i intensywność struktury krawędziowej (ang. shoulder), a na widmie
pochodnej jest proporcjonalna do wielkości separacji pary maksimów: α i β (rys. 23a).
Na widmach badanych kompleksów miedzi zaobserwowałam parę maksimów o separacji
6 eV, takiej samej jak w przypadku maksimów α i β widma CuO.
Wobec danych z powyższej analizy sądzę, że jony miedzi w analizowanych
kompleksach miedzi serii 1. i serii 2. są na +2 stopniu utlenienia.
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Rys. 22. Eksperymentalne widmo XANES badanych kompleksów jonów miedzi oraz związków
referencyjnych wraz z pochodnymi (a); struktury przedkrawędziowe i krawędziowe (b)
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W drugim etapie metodologii przygotowałam wstępne modele strukturalne, które były
źródłem ścieżek rozpraszania potrzebnych w analizie EXAFS. Wyznaczyłam bliższe
i dalsze otoczenie atomowe jonów miedzi(II): typ atomów sąsiadujących, liczbę
koordynacyjną oraz odległość od jonów Cu(II).

5.1.2. Etap 2.: Konstrukcja wstępnego modelu strukturalnego
Celem konstrukcji wstępnego modelu strukturalnego było pozyskanie informacji
o ścieżkach rozpraszania pomiędzy absorberem a sąsiednimi atomami, a następnie użycie
ich do analizy EXAFS5. Jeśli wstępna charakterystyka strukturalna nie ujawnia
przydatnych informacji strukturalnych, można posiłkować się ścieżkami rozpraszania
pochodzącymi z analogicznych układów atomowych, których struktury znajdują się
w zasobach strukturalnych baz danych (np. Cambridge Structural Database).
Do skonstruowania wstępnych modeli strukturalnych analizowanych kompleksów
miedzi wykorzystałam wiedzę o strukturze liganda. Reaktywne grupy atomów: aminowe,
tetrazolowe i metoksylowe, wytypowałam na donory elektronów do utworzenia wiązania
koordynacyjnego. Stopień utlenienia jonów Cu2+ oraz postać równań reakcji syntezy
elektrochemicznej posłużyły jako punkt wyjścia przy konstrukcji modelu kompleksów
o stosunku liganda do metalu 2:1. Geometrię konstrukcji zoptymalizowałam
energetycznie przy użyciu programu Spartan’16. Dzięki temu otrzymałam pierwszą
symulowaną informację o odległościach międzyatomowych i kątach między wiązaniami.
W ten sposób skonstruowałam wstępne modele strukturalne, w których najbliższe
otoczenie atomowe jonów miedzi stanowiły atomy tlenu lub/i azotu. Ścieżki rozpraszania
Cu–O i Cu–N pochodzące z tych modeli wykorzystałam do analizy EXAFS najbliższego
otoczenia atomowego wokół jonów miedzi. W wyniku analizy wykluczyłam obecność
atomów azotu w bezpośrednim sąsiedztwie jonów miedzi w analizowanych kompleksach.
Do dalszej analizy wybrałam struktury o wielościanie koordynacyjnym zbudowanym
jedynie z atomów tlenu.
Grupa metoksylowa (–OCH3), obecna w strukturze obu ligandów (MD, MG), była
naturalnym wyborem na miejsce utworzenia wiązania koordynacyjnego z jonami miedzi,
5

Ścieżki rozpraszania pochodzą z modelu skonstruowanego na potrzeby analizy, a wyodrębnione zostały
przy użyciu programu Artemis, wchodzącego w skład pakietu Demeter.
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ponieważ jako jedyna zawiera w strukturze atom tlenu. Analiza EXAFS w promieniu 2 Å
wokół jonów miedzi wskazała na obecność atomów tlenu w dwóch odległościach: 1.89 Å
i 1.99 Å, zarówno w przypadku serii 1., jak i serii 2. Parametry dopasowania EXAFS dla
najbliższego otoczenia atomowego znajdują się w tabeli 4. Transformata Fouriera wraz
z częścią rzeczywistą oscylacji EXAFS badanych kompleksów serii 1. i serii 2. oraz
dopasowaniami są przedstawione na rysunku 23.

Ścieżka
R [Å]
N
σ2 [Å2]
R-factor
rozpraszania
Cu–O
1.88(1)
2
CuMD
0.003(1)
0.01
Cu–O
1.98(1)
3
Cu–O
1.88(1)
2
CuMG
0.003(1)
0.01
Cu–O
1.98(1)
3
Cu–O
1.88(1)
2
CuMD-20mM
0.002(1)
0.01
Cu–O
1.98(1)
3
Cu–O
1.88(1)
2
CuMD-10mM
0.003(1)
0.01
Cu–O
1.98(1)
3
Cu–O
1.88(1)
2
CuMG-20mM
0.003(1)
0.01
Cu–O
1.98(1)
3
Cu–O
1.88(1)
2
CuMG-10mM
0.003(1)
0.01
Cu–O
1.98(1)
3
Tab. 4. Parametry dopasowania EXAFS najbliższego otoczenia atomowego jonów miedzi w
badanych kompleksach serii 1. i serii 2. (R: 1–2)

Na podstawie powyższych danych skonstruowałam modele strukturalne kompleksów
w następujący sposób: z jonem miedzi(II) są skoordynowane dwa ligandy tetrazolowe
(odpowiednio MD lub MG) poprzez metoksylowe atomy tlenu. Strefę koordynacyjną
uzupełniłam cząsteczkami wody. Schemat wstępnych modeli strukturalnych dla
kompleksów jonów miedzi serii 1. i serii 2. przedstawia rysunek 24.
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Rys. 23. Transformata Fouriera wraz z częścią rzeczywistą oscylacji EXAFS badanych kompleksów
jonów miedzi serii 1. (a–c) i serii 2. (d–f) wraz z dopasowaniami
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(a)

(b)

Rys. 24. Schemat przedstawiający konstrukcję wstępnych modeli strukturalnych, uwzględniającą
wyniki analizy EXAFS najbliższego otoczenia jonów miedzi. Dwuwymiarowy model struktury
kompleksów serii 1. (a) i serii 2. (b)

Dało to możliwość weryfikacji i poprawienia wstępnych modeli strukturalnych,
a następnie rozszerzenia analizy EXAFS na dalsze otoczenie atomowe (w promieniu
do 4 Å). Jako kolejne sąsiadujące atomy zidentyfikowałam cztery atomy węgla, po dwa
w dwóch odległościach: ok. 2.94 Å i 3.34 Å. Parametry dopasowania EXAFS dalszego
otoczenia atomowego jonów miedzi w badanych kompleksach znajdują się w tabeli 5.
Wyniki analizy EXAFS dalszego otoczenia atomowego są w zgodzie z proponowanymi
wstępnymi modelami strukturalnymi. Zidentyfikowane atomy węgla pochodzą z grup
metoksylowych oraz pierścieni aromatycznych ligandów (rys. 25).
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(a)

(b)

Rys. 25. Schemat przedstawiający konstrukcję wstępnych modeli strukturalnych,
uwzględniającą wyniki analizy EXAFS dalszego otoczenia jonów miedzi. Dwuwymiarowy
model struktury kompleksów serii 1. (a) i serii 2. (b)

5.1.3. Etap 3.: Konstrukcja struktury molekularnej kompleksu
Celem etapu 3. metodologii było ustalenie geometrii wielościanu koordynacyjnego
i stworzenie trójwymiarowych modeli molekularnych badanych kompleksów miedzi.
W tym celu modyfikowałam geometrię wielościanu koordynacyjnego wstępnych modeli
strukturalnych zmieniając wartości kątów i/lub długości wiązań. Nową strukturę
optymalizowałam energetycznie (analogicznie jak w etapie 2. metodologii, w programie
Spartan’16), przy użyciu programu FEFF 9.6 obliczałam widmo XANES [116], które
następnie porównywałam z widmem eksperymentalnym. Opisane wyżej czynności
powtarzałam

aż

do

uzyskania

zgodności

pomiędzy

widmami

teoretycznymi

a eksperymentalnymi. Na rysunku 26 są przedstawione eksperymentalne widma
kompleksów z serii 1. i serii 2. oraz odpowiednio widma teoretyczne (obliczone)
pasujących struktur. Kolorem niebieskim, zielonym i czarnym zaznaczyłam widma
eksperymentalne kompleksów, kolorem różowym widmo teoretyczne, obliczone dla
prezentowanego modelu (rys.26c i d).
Wybrane modele molekularne, o kształcie wielościanu koordynacyjnego w postaci
zdeformowanej piramidy tetragonalnej (rys. 26c i d – kolorem pomarańczowym
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zaznaczono jon miedzi, kolorem czerwonym atomy tlenu, kolorem szarym atomy węgla),
zostały zoptymalizowane metodą DFT z funkcjonałem B3LYP i następnie użyte
do kolejnej, finalnej analizy EXAFS. Włączenie do analizy ścieżek rozpraszania
wielokrotnego potwierdziło zaproponowaną aranżację grup atomów wokół jonów miedzi
(Tab. 5.). Transformata Fouriera wraz z częścią rzeczywistą oscylacji EXAFS badanych
kompleksów serii 1. i serii 2. oraz finalnymi dopasowaniami (po uwzględnieniu ścieżek
rozpraszania wielokrotnego) są przedstawione na rysunku 27.
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Rys. 26. Porównanie eksperymentalnych widm XANES wraz z widmami teoretycznymi (a–b),
obliczonymi dla trójwymiarowych modeli molekularnych (c–d) wskazuje, iż wielościan
koordynacyjny w badanych kompleksach jonów miedzi serii 1 i serii 2 ma kształt zdeformowanej
piramidy tetragonalnej, z cząsteczką wody w jej wierzchołku
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Bond
R [Å]
N
σ2 [Å2]
R-factor
Cu–O
1.88(1)
2
0.003(1)
Cu–OH2O
1.98(1)
3
Cu–CCH3
2.94(3)
2
CuMD
0.006(4)
0.01
Cu–CAr
3.34(4)
2
Cu–O–C
3.01(5)
4
0.006(4)
Cu–O–C
4.47(5)
4
Cu–O
1.88(1)
2
0.003(1)
Cu–OH2O
1.98(1)
3
Cu–C CH3
2.95(2)
2
0.005(2)
Cu–CAr
3.32(3)
2
CuMG
0.01
Cu–O–C
2.96(5)
4
Cu–O–O
2.80(5)
8
0.005(2)
Cu–O–C
3.16(5)
4
Cu–O–O
3.85(5)
4
Cu–O
1.88(1)
2
0.002(1)
Cu–OH2O
1.98(1)
3
CuMD-20mM
0.01
Cu–C CH3
2.96(3)
2
0.005(3)
Cu–CAr
3.38(2)
2
Cu–O–C
2.85(4)
4
Cu–O–C
3.13(5)
4
0.005(3)
Cu–O–O
3.37(5)
8
Cu–O–O
3.92(5)
4
Cu–O
1.89(1)
2
0.003(1)
Cu–OH2O
1.99(1)
3
Cu–C CH3
2.95(3)
2
CuMD -10mM
0.005(2)
0.01
Cu–CAr
3.34(3)
2
Cu–O–C
3.10(2)
4
0.005(2)
Cu–O–O
3.31(3)
8
Cu–O
1.89(1)
2
0.003(1)
Cu–OH2O
1.99(1)
3
Cu–C CH3
2.93(3)
2
0.004(4)
Cu–CAr
3.36(4)
2
CuMG-20mM
0.01
Cu–O–C
3.01(5)
4
Cu–O–C
3.53(5)
4
0.004(4)
Cu–O–O
3.71(5)
4
Cu–O–O
4.00(3)
4
Cu–O
1.88(1)
2
0.003(1)
Cu–OH2O
1.98(1)
3
Cu–C CH3
2.93(2)
2
0.004(2)
Cu–CAr
3.35(3)
2
CuMG -10mM
0.01
Cu–O–C
2.95(4)
4
Cu–O–C
3.31(4)
4
0.004(2)
Cu–O–O
3.67(5)
4
Cu–O–O
4.01(5)
4
Tab. 5. Parametry dopasowania EXAFS otoczenia atomowego jonów miedzi w badanych kompleksach
serii 1. i serii 2. (R: 1–4).Kolorem szarym zaznaczone parametry dopasowania ścieżek rozpraszania
wielokrotnego
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Rys. 27. Transformata Fouriera wraz z częścią rzeczywistą oscylacji EXAFS badanych
kompleksów jonów miedzi serii 1. (a–c) i serii 2. (d–f) wraz z dopasowaniami finalnej analizy
EXAFS – uwzględniającej ścieżki rozpraszania wielokrotnego

73

Wnioski
Dzięki zastosowaniu dedykowanej metodologii udało mi się zaproponować modele
molekularne badanych kompleksów jonów miedzi. Nie wszystkie zastosowane w etapie
1. metodologii techniki pozwoliły uzyskać dane o strukturze badanych związków,
natomiast pozwoliły sprawdzić pewne hipotezy i odrzucić część postulowanych
wstępnych struktur.
Potwierdziłam m.in. otrzymanie kompleksów jonów miedzi, a także stabilność
struktury liganda podczas koordynowania do jonów miedzi (analiza widm FTIR).
Ustaliłam stopień utlenienia jonów Cu2+ na podstawie analizy położenia i kształtu
krawędzi absorpcji w odniesieniu do związków referencyjnych (analiza widm XANES).
Zidentyfikowałam otoczenie atomowe jonów miedzi w badanych kompleksach serii 1.
i serii 2., w promieniu powyżej 3 Å. Ustaliłam, że strefa koordynacyjna wszystkich
badanych związków jest skomponowana z dwóch atomów tlenu w odległości ok. 1.9 Å
i trzech atomów tlenu w odległości ok. 2.0 Å. W dalszym otoczeniu atomowym
zidentyfikowałam dwa atomy węgla w odległości ok. 2.9 Å i kolejne dwa atomy węgla
w odległości ok. 3.3 Å (analiza widm EXAFS).
Odrzuciłam tym samym z dalszej analizy modele struktury z atomami azotu w sferze
koordynacyjnej.

Zaproponowałam

modele

mononuklearne

badanych

związków,

w których do jonu miedzi koordynują monodentnie, poprzez atomy tlenu grupy
metoksylowej, dwa ligandy tetrazolowe (odpowiednio MD lub MG) oraz trzy cząsteczki
wody. Dzięki obliczeniu teoretycznych widm XANES postulowanych modeli ustaliłam
kształt wielościanu koordynacyjnego wokół jonów miedzi jako geometrię zdeformowanej
piramidy tetragonalnej (analiza widm XANES).
Zmodyfikowałam modele molekularne badanych związków uwzględniając dotąd
otrzymane informacje strukturalne, a następnie w celu zoptymalizowania geometrii
zastosowałam symulacje komputerowe w oparciu o teorię funkcjonałów gęstości by
ustalić wiarygodny model molekularny badanych kompleksów (obliczenia DFT).
Zoptymalizowane struktury wykorzystałam do finalnej analizy EXAFS, uwzględniając
czułe na geometrię ścieżki rozpraszania wielokrotnego. Potwierdziłam w ten sposób
poprawność postulowanych trójwymiarowych modeli molekularnych kompleksów
miedzi(II) serii 1. i serii 2. Modele molekularne zaprezentowane są odpowiednio
na rysunku 26c i d.
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5.2. Kompleksy Ag(I)
Rysunek 28a i b przedstawia zmianę współczynnika absorpcji badanych kompleksów
srebra: odpowiednio serii 3. (AgMD, AgMD-20mM, AgMD-10mM) i serii 4. (AgMG,
AgMG-20mM, AgMG-10mM) w obszarze XANES. Różnice kształtu przedstawionych
krzywych w obszarze krawędzi absorpcji świadczą, że geometria koordynacyjna jest
różna: zarówno ze względu na rodzaj liganda (MD/MG), jak i na formę związku
(proszek/roztwór).
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Rys. 28. Dane eksperymentalne XAFS oraz ich transformaty Fouriera dla badanych
kompleksów serii 3. (a, c) i serii 4. (b, d).
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5.2.1. Etap 1.: Wstępna charakteryzacja strukturalna

Widma

FTIR

badanych

kompleksów

srebra

oraz

wyjściowych

ligandów

przedstawione są na rysunku 29.
W obszarze widmowym absorpcji grup funkcyjnych, w zakresie drgań rozciągających
wiązań C=N i deformacyjnych wiązań N–H, na widmach ligandów widoczne są silne
pasma absorpcji: 1572 cm-1 i 1618 cm-1 w przypadku MD (rys. 30a), 1574 cm-1
i 1615 cm-1 w przypadku MG (rys. 30b). Analogicznych pasm absorpcji nie
zaobserwowałam na widmach odpowiadających im kompleksów jonów srebra. Wobec
powyższego jest prawdopodobne, że grupa aminowa (–NH–) oraz azot z pierścienia
tetrazolowego uczestniczą w tworzeniu wiązania koordynacyjnego.
Dodatkową informację niosą pasma absorpcji w zakresie drgań specyficznych
konfiguracji podstawników pierścieni aromatycznych. W przypadku widma liganda MD
są widoczne pasma absorpcyjne o średniej intensywności wokół maksimum w 824 cm-1
(prawdopodobnie konfiguracji para-), natomiast w widmie kompleksu AgMD
analogiczne pasma są bardzo słabo odizolowane i mało intensywne. Pasma absorpcyjne
wokół maksimum w 755 cm-1 (prawdopodobnie konfiguracji orto-) są dość dobrze
odseparowane na obu widmach, choć mało intensywne na widmie kompleksu. Odwrotna
sytuacja ma miejsce w przypadku widm liganda MG i kompleksu AgMG. Pasma
prawdopodobnej konfiguracji para- są wyraźnie widoczne i odseparowane na obu
widmach (odpowiednio 830 cm-1 i 828 cm-1), podczas gdy pasma absorpcji
prawdopodobnej konfiguracji orto- są przesunięte względem pasm widma liganda (770
cm-1). Przez wzgląd na budowę strukturalną ligandów, gdy grupa aminowa (–NH–) jest
w konfiguracji para- dla MD i orto- dla MG, zyskałam dodatkowe potwierdzenie jej
udziału w koordynacji. Szeroki zakres nakładających się pasm absorpcyjnych w obszarze
widmowym powyżej 2800 cm-1 na widmach kompleksów może świadczyć o obecności
cząsteczek wody w badanych związkach (zakres ten nie został zaprezentowany).
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Rys. 29. Widma FTIR kompleksu AgMD –(a) i kompleksu AgMG –(b) wraz z ligandami
(odpowiednio MD i MG)
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wartości
tabelaryczne

Tab. 6. Pasma absorpcji drgań rozciągających wiązań C=N, drgań zginających N–H, oraz drgań
zginających C–H konfiguracji orto- i para- podstawników pierścienia aromatycznego

Obliczenia na podstawie wyników analizy elementarnej sugerują wzajemny stosunek
jonów srebra i liganda jako 1:1 w przypadku kompleksów z ligandem MD i 2:1
w przypadku kompleksów z ligandem MG. Zawartość procentowa atomów węgla, azotu
i wodoru została przedstawiona w tabeli 7.

%C

%N

%H

AgMD

42.36 / 42.88*

17.48 / 17.86*

2.75 / 2.83*

AgMG

35.28 / 33.63*

13.97 / 14.01*

2.35 / 2.22*

Tab. 7. Eksperymentalna i obliczona (*) zawartość procentowa węgla, azotu i wodoru w
badanych kompleksach srebra: AgMD i AgMG

Analiza stopnia utlenienia jonów srebra w badanych kompleksach (serii 3. i serii 4.)
względem związku referencyjnego – AgNO3, wykazała stopień utlenienia Ag+
we wszystkich badanych próbkach. Położenie energetyczne krawędzi absorpcji, wraz
z ilustracją maksimum pierwszej pochodnej, obrazuje rysunek 30.
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Rys.30. Eksperymentalne widmo XANES badanych kompleksów jonów srebra, widmo związku
referencyjnego (AgNO3) oraz ich pochodne

5.2.2. Etap 2.: Konstrukcja wstępnego modelu strukturalnego
Wstępne modele strukturalne skonstruowałam w taki sposób, że grupę aminową
(–NH–) oraz atom azotu przy atomie węgla z pierścienia tetrazolowego (–C=N–) użyłam
jako donory elektronów wiązania kowalencyjnego (dwojako: monodentnie lub bidentnie).
Dodatkowym

ligandem

monodentnym

była

cząsteczka

wody.

Geometrie

optymalizowałam energetycznie przy użyciu programu Spartan’16.
Ścieżki rozpraszania Ag–Nal, Ag–Nar (gdzie Nal oznacza atom azotu alifatycznej
grupy aminowej –NH–, natomiast Nar atom azotu w pierścieniu tetrazolowym) i Ag–O
pochodzące ze wstępnych modeli strukturalnych wykorzystałam do analizy EXAFS
najbliższego otoczenia atomowego wokół jonów srebra.
W przypadku kompleksów w postaci proszku (AgMD, AgMG), potwierdziłam
obecność dwóch atomów azotu (ok. 2.1 Å) oraz jednego atomu tlenu (ok. 2.6 Å)
w bezpośrednim sąsiedztwie jonów srebra. Parametry dopasowania analizy EXAFS
najbliższego otoczenia jonów srebra w kompleksach AgMD i AgMG znajdują się
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w

tabeli

8.

Na

rysunku

31a–b

przedstawiłam

transformaty

Fouriera

wraz

z dopasowaniami (widoczna jest też część rzeczywista oscylacji EXAFS). Odpowiednie
dwuwymiarowe modele strukturalne są zaprezentowane na rysunku 32c–d.

Ścieżka
R [Å]
N
rozpraszania
Ag–N
2.08(2)
2
AgMD
Ag–O
2.57(3)
1
Ag–N
2.09(2)
2
AgMG
Ag–O
2.60(1)
1
Tab. 8. Parametry dopasowania EXAFS najbliższego otoczenia
w badanych kompleksach serii 3. i serii 4. (R: 1–2)

σ2 [Å2]

R-factor

0.004(2)
0.01
0.007(4)
0.004(2)
0.01
0.007(4)
atomowego jonów srebra

Analiza dalszego otoczenia atomowego (do 4 Å) pozwoliła zidentyfikować
w otoczeniu jonu srebra kolejny atom srebra oraz siedem lekkich atomów,
najprawdopodobniej węgla i azotu (tab. 9).
Uwzględniając powyższe informacje skonstruowałam dwurdzeniowe modele
strukturalne,

z

dwoma

bidentnie

(dwukleszczowo)

koordynującymi

ligandami

tetrazolowymi i monodentnym ligandem – cząsteczką wody (rys. 32c–d). Sferę
koordynacyjną pojedynczego jonu srebra stanowiły dwa atomy azotu – alifatyczny
i aromatyczny (ok. 2.1 Å) oraz atom tlenu (ok. 2.6 Å). Dalsze otoczenie atomowe składa
się z trzech atomów węgla i atomu azotu – wszystkie w pierścieniach aromatycznych
liganda (ok. 3.0 Å). Kolejny atom srebra w odległości ok. 3.14 Å i dwa atomy azotu
w odległości ok. 3.4 Å. Szczegóły dotyczące otoczenia atomowego znajdują się
w tabeli 9. Uwagę zwraca liczba koordynacyjna 0.5 dla atomów tlenu w sferze
koordynacyjnej jonów srebra w kompleksie AgMD co oznacza, ze co drugi jon srebra
posiada w najbliższym otoczeniu atom tlenu. Można wyobrazić sobie, że wspomniany
atom tlenu stanowi sąsiedztwo dwóch atomów srebra, a w efekcie rozważać polimerową
postać szukanej struktury (rys. 32a).

80

2

|chi(R)| (A-2)

|chi(R)| (A-2)

2

0

0

-2
-2

AgG
fit

AgD
fit

-4
1

1

2

3

4

2

3

4

R (A)

R (A)

(a)

(b)

(c)

(d)

Rys. 32. Transformata Fouriera wraz z częścią rzeczywistą oscylacji EXAFS badanych
kompleksów jonów srebra AgMD –(a) i AgMG –(b) wraz z dopasowaniami. Schematyczne
modele strukturalne użyte podczas analizy dla kompleksów AgMD – (c) i AgMG – (d),
z zaznaczonymi atomami najbliższego sąsiedztwa
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(a)

(b)
Rys. 32. Schemat przedstawiający konstrukcję wstępnych modeli strukturalnych kompleksów
AgMD –(a) i AgMG –(b) uwzględniającą wyniki analizy EXAFS dalszego otoczenia jonów miedzi
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(c)

(d)

Rys. 33. Schemat przedstawiający konstrukcję wstępnych modeli strukturalnych kompleksów
w postaci roztworu: AgMD-20mM –(a), AgMD-10mM –(b), AgMG-20mM –(c), AgMG-10mM –
(d), uwzględniającą wyniki analizy EXAFS dalszego otoczenia jonów miedzi
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W przypadku kompleksów w postaci roztworów AgMD-20mM i AgMD-10mM
(seria 3.) analiza EXAFS wskazała na obecność wokół jonów srebra: jednego atomu
azotu (ok. 2.5 Å), dwóch atomów tlenu (ok. 2.84 Å), kolejnego atomu srebra (ok. 2.87 Å)
i ośmiu lekkich atomów – najprawdopodobniej węgla i azotu (tab. 9).
W najbliższym otoczeniu jonów srebra kompleksu AgMG-20mM (seria 4) znajdują
się: jeden atom azotu (ok. 2.57 Å), trzy atomy tlenu (ok. 2.81 Å) i jeden atom srebra (ok.
2.85 Å). W dalszym otoczeniu osiem atomów lekkich: atomy węgla (ok. 2.92 Å, 3.31 Å)
i atomy azotu (ok. 3.28 Å). Jony srebra w kompleksie AgMG-10mM otaczają trzy atomy
tlenu (ok. 2.82 Å) i jeden atom srebra (ok. 2.72 Å), w dalszej zaś odległości – dziewięć
atomów lekkich: prawdopodobnie atomy węgla (ok. 2.81 Å, 3.14 Å) i atomy azotu
(ok. 3.4 Å).
Na podstawie danych uzyskanych w analizie EXAFS skonstruowałam trójwymiarowe
modele strukturalne analizowanych kompleksów i przeprowadziłam analizę XANES.

5.2.3. Etap 3.: Konstrukcja struktury molekularnej kompleksu
Podczas

analizy

kształtu

widma

XANES

porównałam

teoretyczne

skonstruowanych modeli trójwymiarowych z widmami eksperymentalnymi.

widma
Rezultat

przedstawiłam na rysunku 34. Kolorem szarym zaznaczyłam widma eksperymentalne,
kolorem pomarańczowym widma teoretyczne – obliczone dla prezentowanych modeli
(Rys. 34f–j). Na schematach modeli molekularnych zaznaczyłam atomy w sferze
koordynacyjnej: kolorem niebieskim atomy azotu, czerwonym atomy tlenu, jasnoszarym
atomy srebra.
Wybrane modele molekularne zostały zoptymalizowane metodą DFT i następnie użyte
do końcowej analizy EXAFS z wykorzystaniem ścieżek rozpraszania wielokrotnego.
Transformata Fouriera wraz z częścią rzeczywistą oscylacji EXAFS badanych
kompleksów serii 1. i serii 2. oraz finalnymi dopasowaniami (po uwzględnieniu ścieżek
rozpraszania wielokrotnego) są przedstawione na rysunku 35. Wnioski z analizy struktury
molekularnej i pełny opis modelu molekularnego znajdują się poniżej.
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Rys. 34. Porównanie eksperymentalnych widm XANES wraz z widmami teoretycznymi dla
kompleksów srebra serii 3. –(a,c) i serii 4. –(b,d) obliczonymi dla trójwymiarowych modeli
molekularnych (odpowiednio f–j). Kolorem szarym zaznaczono widma eksperymentalne, zaś
pomarańczowym teoretyczne, obliczone dla prezentowanych modeli. Wielościan koordynacyjny
wokół poszczególnych jonów ma kształt płaskiego trójkąta bądź kwadratu.Kolorem jasnoszarym
zaznaczono atomy srebra, niebieskim atomy azotu, czerwonym atomy tlenu, żółtym atomy fluoru
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Bond
R [Å]
N
σ2 [Å2]
R-factor
Ag–N1
2.11(1)
2
0.003(1)
Ag–O
2.59(1)
0.5
Ag–C
2.82(4)
3
0.005(1)
Ag–N2
3.04(2)
1
AgMD
0.01
Ag–Ag
3.14(3)
1
0.008(1)
Ag–N3
3.44(4)
2
0.005(1)
Ag–N–C
2.99(5)
2
0.005(1)
Ag–C–N
3.06(5)
2
Ag–N1
2.09(1)
2
0.005(1)
Ag–O
2.63(3)
1
Ag–C
2.97(1)
3
0.006(1)
Ag–N2
3.08(4)
1
AgMG
0.01
Ag–Ag
3.16(3)
1
0.009(3)
Ag–N3
3.45(2)
2
0.006(1)
Ag–N–C
3.00(5)
2
0.006(1)
Ag–C–N
3.10(5)
2
Ag–N
2.48(2)
1
0.004(3)
Ag–O
2.84(2)
2
0.005(2)
Ag–Ag
2.87(5)
1
0.007(4)
Ag–C
2.88(2)
3
0.002(2)
AgMD-20mM
0.05
Ag–C
3.20(4)
1
0.008(6)
Ag–N
3.31(2)
4
Ag–N–C
3.26(5)
2
0.008(6)
Ag–N–N
4.70(5)
2
Ag–N
2.51(2)
1
0.003(2)
Ag–O
2.85(2)
2
0.007(1)
AgMD-10mM
Ag–Ag
2.87(5)
1
0.009(3)
0.03
Ag–C
2.88(3)
3
0.007(1)
Ag–N
3.31(5)
4
0.007(2)
Ag–C
3.22(7)
1
Ag–N–C
3.26(5)
2
0.007(2)
Ag–N–N
4.65(5)
2
Ag–N
2.57(3)
1
0.003(2)
Ag–O
2.81(2)
3
0.003(2)
Ag–Ag
2.86(4)
1
0.009(6)
Ag–C
2.93(4)
3
AgMG-20mM
0.07
Ag–N
3.28(3)
4
0.009(5)
Ag–C
3.30(2)
1
Ag–N–C
3.41(5)
2
0.009(5)
Ag–N–N
4.74(5)
2
Ag–O
2.81(1)
3
0.003(2)
Ag–Ag
2.75(3)
1
0.006(2)
Ag–C
3.14(6)
2
Ag–C
3.40(5)
2
0.007(5)
AgMG-10mM
0.07
Ag–O–C
3.37(5)
2
Ag–O–O
4.58(5)
2
0.007(5)
Ag–O–O
4.58(5)
2
Tab. 9. Parametry dopasowania EXAFS dalszego otoczenia atomowego jonów srebra w badanych
kompleksach serii 3. i serii 4. (R: 1–4)
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Rys. 35. Transformata Fouriera wraz z częścią rzeczywistą oscylacji EXAFS badanych
kompleksów jonów srebra serii 3. (a–c) i serii 4. (d–f) wraz z dopasowaniami finalnej analizy
EXAFS – uwzględniającej ścieżki rozpraszania wielokrotnego
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Wnioski
Przy wykorzystaniu dedykowanej metodologii wyznaczyłam wzajemny stosunek
jonów metalu do ilości liganda (analiza elementarna). Potwierdziłam utworzenie
kompleksów jonów srebra, stabilność struktury liganda podczas koordynowania do jonów
metalu oraz wytypowałam grupy atomowe będące potencjalnymi donorami par
elektronowych (analiza FTIR).
Podczas analizy EXAFS zidentyfikowałam otoczenie atomowe jonów srebra
w badanych kompleksach serii 3. i serii 4.
Strefę koordynacyjną jonów srebra w kompleksach w postaci proszku (AgMD,
AgMG) tworzą dwa atomy azotu znajdujące się w odległości ok. 2.1 Å oraz jeden atom
tlenu w odległości ok. 2.6 Å. Przy czym w przypadku AgMD atom tlenu jest
uwspólniony z innym jonem srebra w taki sposób, że struktura kompleksu przypomina
strukturę polimeru. W odległości ok 3.15 Å

znajduje się kolejny atom srebra, co

świadczy o tym, że kompleksy AgMD i AgMG są dwurdzeniowe. W dalszym otoczeniu
jonów srebra znajduje się także sześć lekkich atomów. Według zaproponowanych modeli
są to trzy atomy węgla, w odległości ok. 2.82 Å i 2.97 Å, odpowiednio dla AgMD
i AgMG; następnie jeden atom azotu w odległości ok. 3.06 Å i dwa kolejne ok. 3.45 Å.
Zaproponowałam modele binuklearne kompleksów AgMD i AgMG, w których do jonów
srebra koordynują bidentnie, poprzez atomy azotu, dwa ligandy tetrazolowe
(odpowiednio MD lub MG). Monodentnie są skoordynowane dwie cząsteczki wody. Jest
przy tym możliwe, że w przypadku AgMG zamiast cząsteczek wody monodentnie,
poprzez atomy tlenu grupy metoksylowej, koordynują dwa ligandy MG, a kompleks ma
strukturę polimeru.
Strefę koordynacyjną kompleksów jonów srebra serii 3. w postaci roztworów (AgMD20mM, AgMD-10mM) tworzą: jeden atom azotu ok. 2.5 Å oraz dwa atomy tlenu ok. 2.84
Å. W odległości ok. 2.87 Å znajduje się kolejny atom srebra. W dalszym otoczeniu
zidentyfikowałam także osiem lekkich atomów. Według zaproponowanych modeli są to:
trzy atomy węgla w odległości ok. 2.9 Å, kolejny atom węgla w odległości ok. 3.2 Å,
następnie cztery atomy azotu w odległości ok. 3.3 Å. Zaproponowałam modele
binuklearne kompleksów AgMD-20mM i AgMD-10mM, w których do jonów srebra
koordynują monodentnie, poprzez atomy azotu grupy grupy –NH–, dwa ligandy
tetrazolowe MD. Poprzez atomy tlenu koordynują monodentnie dwie cząsteczki wody
oraz dwa ligandy MD – w taki sposób, że struktura przypomina strukturę polimeru.
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W przypadku kompleksów jonów srebra serii 4. w postaci roztworów (AgMG-20mM,
AgMG-10mM) także mamy do czynienia z kompleksami dwurdzeniowymi, przy czym
w strefie koordynacyjnej jonów srebra kompleksu AgMG-20mM znajduje się atom azotu
w odległości ok. 2.57 Å oraz trzy atomy tlenu ok. 2.8 Å. W przypadku kompleksu
AgMG-10mM są to trzy atomy tlenu w odległości ok. 2.8 Å. Dalsze otoczenie atomowe
stanowią wspomniane atomy srebra znajdujące się w odległości 2.86 Å i 2.75 Å,
odpowiednio w przypadku

AgMG-20mM i AgMG-10mM, a także lekkie atomy:

w przypadku AgMG-20mM – węgla ok. 2.93 Å i 3.3 Å, azotu ok. 3.3 Å, w przypadku
AgMG-10mM – węgla ok. 2.8 Å i 3.14 Å, azotu ok. 3.4 Å.
Zaproponowałam model binuklearny kompleksu AgMG-20mM, w którym do jonów
srebra koordynują monodentnie, poprzez atomy azotu grupy –NH–, dwa ligandy MG oraz
trzy cząsteczki wody. Poprzez atomy tlenu koordynują dwa ligandy MG oraz cztery
cząsteczki wody. W proponowanym binuklearnym modelu kompleksu AgMG-10mM
do jonów srebra monodentnie koordynują dwa ligandy MG oraz cztery cząsteczki wody.
W wyniku analizy XANES ustaliłam kształt wielościanu koordynacyjnego badanych
kompleksów srebra jako geometrię zdeformowanego kwadratu (AgD, AgG-20mM)
i trójkąta (AgG, AgD-20mM, AgD-10mM, AgG-10mM). Widać przy tym, że obecność
cząsteczek rozpuszczalnika modyfikuje nie tylko kształt wielościanu koordynacyjnego
(geometria trójkąta lub kwadratu), ale także wpływa na skład atomowy najbliższego
otoczenia jonów srebra (liczba atomów tlenu i azotu).
Zaproponowałam

trójwymiarowe

modele

molekularne

badanych

związków,

a następnie zastosowałam symulacje komputerowe w oparciu o teorię funkcjonałów
gęstości by ustalić wiarygodny model molekularny badanych kompleksów.
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Podsumowanie
Tematem mojej rozprawy doktorskiej było zbadanie struktury molekularnej
bioaktywnych, niekrystalicznych kompleksów z pochodnymi tetrazolowymi (MD i MG).
Kompleksy jonów miedzi i srebra zsyntetyzowałam metodą elektrochemiczną
w Środowiskowym Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych
Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Synteza kompleksów srebra odbywała się
w warunkach bez dostępu światła. Otrzymałam produkty w postaci proszków (CuMD,
CuMG, AgMD, AgMG).
Przy wykorzystaniu dedykowanej metodologii zbadałam strukturę molekularną
zsyntetyzowanych kompleksów jonów miedzi i srebra – postaci proszku (CuMD, CuMG,
AgMD, AgMG), jak również roztworów o stężeniach 20 mM i 10 mM (CuMD-20mM,
CuMD-10mM,

CuMG-20mM,

CuMG-10mM,

AgMD-20mM,

AgMD-10mM,

AgMG-20mM, Ag-MG-10mM).
Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowałam trójwymiarowe modele
molekularne

najbliższego

otoczenia

atomowego

badanych,

niekrystalicznych

kompleksów jonów miedzi i srebra.
Trójwymiarowy model strukturalny kompleksów miedzi jest jednakowy dla
wszystkich próbek danej serii, zarówno próbek proszkowych, jak i roztworów:


struktura wszystkich kompleksów jest jednordzeniowa;



do każdego jonu miedzi koordynują w sposób monodentny dwa ligandy
tetrazolowe oraz trzy cząsteczki wody;



najbliższe otoczenie atomowe jonów miedzi tworzy pięć atomów tlenu
w dwóch odległościach – dwa należące do grup metoksylowych ligadnów oraz
trzy pochodzące od wody;



dalsze otoczenie atomowe stanowią cztery atomy węgla, w dwóch
odległościach, pochodzące od grup metoksylowych i fenolowych ligandów
tetrazolowych;



kształt

wielościanu

koordynacyjnego

przypomina

kształt

piramidy

tetragonalnej, z cząsteczką wody w jej wierzchołku;


obecność cząsteczek rozpuszczalnika nie powoduje modyfikacji wielościanu
koordynacyjnego;
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rodzaj liganda wpływa na przestrzenny układ pierścieni wokół centrum
kompleksu.

(a)

(b)
Rys. 36. Trójwymiarowy model struktury molekularnej niekrystalicznych kompleksów miedzi serii
1. (a) i serii 2. (b), wyznaczony z wykorzystaniem dedykowanej metodologii opartej
na rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej
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Na podstawie zaproponowanych modeli strukturalnych kompleksów srebra można
powiedzieć, że:


struktura wszystkich kompleksów srebra jest dwurdzeniowa;



do centrum metalicznego kompleksów w postaci proszkowej koordynują
w sposób bidentny dwa ligandy tetrazolowe oraz monodentnie dwie cząsteczki
wody; przy czym, struktura kompleksu AgMD niewątpliwie ma postać
polimeru; nie można wykluczyć, że struktura kompleksu AgMG może być
polimerowa – w takim przypadku, zamiast cząsteczek wody, do jonów srebra
koordynują monodentnie poprzez metoksylowe atomy tlenu dwa ligandy
tetrazolowe;



najbliższe otoczenie atomowe srebrnego centrum w kompleksach o postaci
proszkowej tworzą cztery atomy azotu pochodzące z bidentnie koordynujących
ligandów tetrazolowych oraz dwa atomy tlenu pochodzące od cząsteczek wody
(lub alternatywnie dla AgMG atomy tlenu z grup metoksylowych
monodentnych ligandów tetrazolowych); w dalszym otoczeniu atomowym
pojedynczego jonu srebra zidentyfikowałam trzy atomy azotu: jeden
z pierścienia tetrazolowego i dwa z grup –NH– obu ligandów;



cząsteczki

rozpuszczalnika

powodują

modyfikacje

wielościanów

koordynacyjnych w kompleksach w postaci roztworów względem kompleksów
proszkowych;


do centrum metalicznego kompleksów w postaci roztworów – AgMD-20mM
i AgMD-10mM – koordynują w sposób monodentny cztery ligandy
tetrazolowe i dwie cząsteczki wody;
o najbliższe otoczenie atomowe srebrnego centrum tworzą dwa atomy azotu
pochodzące z grup –NH–dwóch tetrazolowych ligadnów, dwa atomy tlenu
pochodzące z grup –OCH3 kolejnych tetrazolowych ligandów oraz dwa
atomy tlenu pochodzące od cząsteczek wody;
o dalsze otoczenie atomowe pojedynczego jonu srebra w kompleksach
AgMD-20mM i AgMD-10mM stanowi osiem lekkich atomów; w tym
cztery atomy węgla, z czego jeden w większej odległości potwierdza, że
struktura obu kompleksów ma charakter polimerowy; oraz cztery atomy
azotu, najprawdopodobniej leżące w pierścieniu tetrazolowym;
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o geometria koordynacyjna wokół pojedynczego jonu srebra ma kształt
płaskiego trójkąta;


do centrum metalicznego kompleksu AgMG-20mM koordynują w sposób
monodentny cztery ligandy tetrazolowe oraz cztery cząsteczki wody;
o najbliższe otoczenie atomowe komponują dwa atomy azotu pochodzące
z grup –NH– dwóch ligandów tetrazolowych, dwa atomy tlenu grup
–OCH3 kolejnych ligandów tetrazolowych oraz cztery atomy tlenu
pochodzące z cząsteczek wody;
o w dalszym otoczeniu atomowym pojedynczego jonu srebra znajduje się
osiem lekkich atomów; w tym cztery atomy węgla, z czego jeden
w większej odległości – pochodzący od grup –OCH3 ligandów oraz cztery
atomy azotu pochodzące z pierścienia tetrazolu; obecność tych atomów
także w tym przypadku świadczy o budowie strukturalnej w typie
polimeru;
o geometria koordynacyjna wokół pojedynczego jonu srebra ma kształt
zdeformowanego, płaskiego kwadratu;



do centrum metalicznego kompleksu AgMG-10mM koordynują w sposób
monodentny dwa ligandy tetrazolowe oraz cztery cząsteczki wody;



na najbliższe otoczenie atomowe składa się sześć atomów tlenu; dwa pochodzą
z grup metoksylowych

obu ligandów tetrazolowych, cztery pozostałe

z cząsteczek wody;


w dalszym otoczeniu atomowym pojedynczego jonu srebra znajdują się cztery
atomy węgla w dwóch odległościach, pochodzące prawdopodobnie z grupy
–CH3 oraz pierścienia fenolowego liganda.
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(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)
Rys. 36. Trójwymiarowe modele struktury molekularnej niekrystalicznych kompleksów srebra
wyznaczony z wykorzystaniem dedykowanej metodologii opartej na rentgenowskiej spektroskopii
absorpcyjnej. (a) –AgMD, (b) – AgMD-20mM i AgMD-10mM, (c) –AgMG, (d) – AgMG-20mM,
(e) – AgMG-10mM

Na przypomnienie zasługuje fakt nieprzeciętnej aktywności biologicznej badanych
związków. Otrzymałam kompleksy o większej aktywności w porównaniu z wyjściowymi
ligandami. Przez wzgląd na elektrochemiczną metodę syntezy mam pewność, że
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aktywność związku pochodzi od jego struktury. Metodą MTT oznaczyłam aktywność
cytotoksyczną, natomiast metodą seryjnych rozcieńczeń – aktywność mikrobiologiczną
zsyntetyzowanych kompleksów miedzi/srebra oraz wyjściowych ligandów. Choć
aktywność biologiczna ligandów była słaba lub żadna, ich metalokompleksy wyróżniły
się zróżnicowaną aktywnością.
Największy efekt cytotoksyczny spośród badanych metalokompleksów wykazały
kompleksy srebra. Przeżywalność komórek inkubowanych tymi związkami wyniosła
poniżej 8% (mniej wrażliwe okazały się komórki raka jelita grubego, których
przeżywalność po działaniu kompleksu AgMG wyniosła mniej niż 15 %). W przypadku
kompleksów miedzi zaobserwowałam rosnący wraz ze stężeniem efekt cytotoksyczny.
Największe wartości przeżywalności przy tym wykazały znów komórki raka jelita
grubego.
Na podstawie wyników przeżywalności komórek wyznaczyłam wartości tzw.
wskaźnika SI i tym samym oszacowałam selektywność działania cytotoksycznego
badanych związków. Spośród wszystkich badanych związków jedynie kompleksy CuMD
i CuMG wykazały selektywne działanie wobec jednej z testowanych linii komórkowych
(PC-3), w fizjologicznym przedziale stężeń i z wartościami SI odpowiednio 3.86 i 3.63
(względem HaCat) oraz 3.36 i 2.70 (względem V79). Wyznaczenie wskaźnika SI dla
kompleksów srebra wymaga przeprowadzenia eksperymentu w mniejszym zakresie
stężeń.
Wyniki aktywności przeciwdrobnoustrojowej pokazały, że kompleks CuMG nie
hamuje namnażania komórek bakteryjnych użytych w eksperymencie. Działanie
kompleksu CuMD jest umiarkowane wobec bakterii Gram-dodatnich, natomiast bakterie
Gram-ujemne są mało wrażliwe na jego działanie. Kompleksy jonów srebra wykazały
aktywność

przeciwbakteryjną

porównywalną

ze

stosowanymi

w

lecznictwie

antybiotykami (np. Ciprofloksacyną). Minimalne stężenie hamujące rozwój komórek dla
szczepów bakterii Gram-ujemnych uplasowało się w zakresie 0.5–1 μg/ml, i bakterii
Gram dodatnich w zakresie 0.5–2 μg/ml.
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Rys. 38. Niektóre satyry, które obiegły prasę po ogłoszeniu odkrycia promieniowania X:
(a) “The New Roentgen Photography”; Illus. in AP101.L6 1896; Illus. in: Life, vol. 27
(Feb. 27, 189 ), p. 155; źródło: Library of Congress Prints and Photographs Division
Washington, D.C. 20540 USA; obrazek przedstawiający wykonywanie zdjęcia rentgenowskiego
uśmiechniętego rolnika z kosą, w wyniku którego otrzymano zdjęcie uśmiechniętego szkieletu
z kosą;
(b) SOZODONT TOOTHPASTE, 1896 - British newspaper advertisement, 1896; Granger, NYC;
stomatolog prześwitlający promieniowanie X pacjenta używającego reklamowaną pastę
do zębów; reprodukcja plakatu ze źródeł walmart.com;
(c) “couple de concierges lisant le courrier; Rayon X - Plus besoin d'ouvrir les lettres pour les
lire”; tłum: Rentgen - Nigdy więcej otwierania listów, aby je przeczytać; Les formes populaires
de vulgarisation des sciences Etude d’un cas : rayons X et radioactivité; Université Paris XI Orsay DEA Diffusion des Sciences et Techniques Année 2000-2001;
(d) “serrurier et commissaire; Rayon X - Mille pardons du dérangement commissaire ce n'est pas
ma femme”; tłumaczenie: ślusarz i komisarz – z największymi przeprosinami dla pana komisarza,
ale to nie moja żona; źródło: j.w.
(e) “photographe et son client lisant sur la photo : "vous êtes un âne"; Les inventions nouvelles Grâce au radium on photographie la pensée des”; tłum: fotograf i jego klient czytający na swoim
zdjęciu “jesteś osłem”, zatytułowane: Nowe wynalazki – dzięki radowi fotografujemy myśli;
źródło: j.w.
(f) “domestique apportant bouquet et radiographie à une jeune femme; Rayon X - Le fiancé
de Mademoiselle lui envoie sa photographie”; tłum: służący przekazujący panience bukiet
kwiatów i portret narzeczonego wykonany promieniami X; źródło: j.w.
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Suplement A – test MTT
Opisywane w niniejszej pracy kompleksy jonów miedzi i srebra poddałam badaniom
cytotoksyczności z użyciem testu MTT. Eksperyment przeprowadziłam w warunkach
sterylnych w laboratorium Katedry i Zakładu Biochemii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, z zastosowaniem standardów i procedur obowiązujących tamże.
Materiały
Odczynniki: media hodowlane (MEM, RPMI 1640, DMEM high glucose,
Ham’s F10), płodowa surowica bydlęca (FBS), roztwór trypsyna/EDTA (Biowest,
Francja), 1M HEPES (Lonza, Szwajcaria), penicylina, streptomycyna, błękit trypanu,
bromek

3-(4,5-dimetylotiazol-2-ilo)-2,5-difenylotetrazoliowy

dimetylosulfotlenek (DMSO) do biologii molekularnej

(MTT),

(Sigma Aldrich, USA),

dimetylosulfotlenek (DMSO), izopropanol, (POCH, Polska). Plastiki do hodowli
komórkowej: Becton Dickinson, USA. Szkiełka do liczenia komórek: ThermoFisher
Scientifics, USA.
Materiał badawczy stanowiły ludzkie linie komórkowe pierwotnego i przerzutowego
raka jelita grubego (odpowiednio SW480 i SW620), ludzka linia komórkowa
przerzutowego raka prostaty (PC3), ludzkie unieśmiertelnione keratynocyty (HaCaT)
oraz chomicze fibroblasty pochodzące z tkanki płucnej (V79), pochodzące z banku
American Type Culture Collection (ATCC, Rockville, MD) i będące własnością Katedry
i Zakładu Biochemii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Hodowla komórek
Komórki hodowałam w medium rekomendowanym dla konkretnej linii komórkowej:
SW480 i SW620 w MEM, PC3 w RPMI 1640, HaCaT w DMEM high glucose, V79
w Ham’s F10, z dodatkiem 2 mM roztworu L-glutaminy, 10-procentowej bydlęcej
surowicy płodowej

(FBS), 20 mM buforu HEPES, penicyliny (100 U/ml)

i streptomycyny (100 ng/ml). Hodowle komórkowe prowadziłam w temperaturze 37°C
i atmosferze 5% CO2 do momentu osiągnięcia 80% konfluencji, a następnie
pasażowałam. W tym celu komórki inkubowałam przez 5 minut z roztworem trypsyny
(0.24%trypsyna–0.02%EDTA)

w

37°C,

po

uprzednim

przepłukaniu

buforem

fosforanowym (PBS). Następnie dezaktywowałam działanie trypsyny dodając FBS.
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Odklejone komórki wirowałam przez 10 minut przy 800 g, a powstały osad zawiesiłam
w 1 ml medium.
Komórki liczyłam za pomocą automatycznego licznika (Countess Invitrogen)
po wcześniejszym wybarwieniu błękitem trypanu. Barwnik wnika przez uszkodzoną
błonę

komórkową,

barwiąc

tym

samym

cytoplazmę

martwych

komórek

na ciemnoniebiesko. Komórki żywe pozostają bezbarwne. Metoda barwienia błękitem
trypanu pozwala ocenić całkowitą liczbę komórek (żywych i martwych), ich
przeżywalność oraz tempo proliferacji. Do dalszych badań wykorzystałam hodowle
komórkowe, których przeżywalność wynosiła ponad 80%.
Test aktywności cytotoksycznej
Badane komórki (SW480, SW620, PC3 HaCaT i V79) wysiałam na 96-dołkową
płytkę w liczebności 1∙104 i inkubowałam przez 24 godziny w temperaturze 37°C
i atmosferze 5% CO2. Następnie poddałam komórki działaniu badanych związków
– ligandów oraz kompleksów miedzi i srebra rozpuszczonych w DMSO i medium
komórkowym, w zakresie stężeń 20–120 µM. Końcowe stężenie DMSO w hodowli nie
przekraczało 0,1%.
Po 72 godzinach inkubacji w temperaturze 37°C i atmosferze 5% CO2 do komórek
dodałam roztwór MTT w stężeniu 5 mg/ml (MTT rozpuściłam uporzednio w medium bez
surowicy) i inkubowałam przez 4 godziny w temperaturze 37°C. Następnie do każdego
dołka na płytce dodałam mieszaninę DMSO-izopropanol (w stosunku 1:1) w celu
rozpuszczenia powstałych kryształów formazanu.
Liczbę żywych komórek oceniałam mierząc absorpcję przy długości fali λ 570 nm
z wykorzystaniem dedykowanego czytnika UVM 340 (ASYS Hitech GmbH, Austria).
Intensywność powstałego zabarwienia jest wprost proporcjonalna do liczby żywych,
aktywnych metabolicznie komórek.
Przeżywalność komórek poddanych działaniu ligandów oraz kompleksów miedzi
i srebra wyraziłam w stosunku do komórek kontrolnych (100%) – niepoddanych
działaniu badanych związków. Doświadczenie przeprowadziłam w trzech biologicznych
i trzech eksperymentalnych powtórzeniach.
Analiza wyników
Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadziłam przy użyciu programu
Statistica 13.0. (StatSoft, Inc, USA) oraz programu EXCEL (Pakiet Office, wersja 2007).
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Wyniki przeżywalności przedstawiłam jako średnią arytmetyczną z odchyleniem
standardowym (± SD). Za poziom istotności statystycznej przyjęłam p<0,05. Aktywność
cytotoksyczną związków oceniłam na podstawie wartości IC50 (ang. inhibitory
concentration) wyznaczonej przy użyciu programu CompuSyn version 1.0 oraz wartości
wskaźnika SI.
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Suplement B – parametry eksperymentów
synchrotronowych
Pomiar widm absorpcyjnych XAFS wykonałam dla badanych kompleksów miedzi
i srebra w trybie transmisji na stacji eksperymentalnej XAFS w ośrodku
synchrotronowym Elettra (Triest, Włochy) oraz w trybie transmisji i fluorescencji
na stacji eksperymentalnej BL8 w Ośrodku badań synchrotronowych w Nakhon
Ratchasima (dystrykt Muang, Tajlandia).
linia XAFS, Włochy
źródło promieniowania: magnes zakrzywiający;
zakres energetyczny: 2.4–27 keV;
komora na próbki: warunki ciśnienia atmosferycznego, temperatura pokojowa,
aluminiowy holder do próbek w formie proszku oraz specjalny holder do próbek
w postaci roztworów;
system detekcji: komory jonizacyjne;
rodzaj próbek: próbki proszkowe będące produktem reakcji elektrochemicznej oraz
roztwory tychże o zadanych stężeniach 20 mM i 10 mM

linia BL8, Tajlandia
źródło promieniowania: magnes zakrzywiający;
zakres energetyczny: 1.25–10 keV;
komora na próbki: warunki ciśnienia atmosferycznego, temperatura pokojowa, holder
do próbek w formie proszku oraz specjalny holder do próbek w postaci roztworów;
system detekcji: komory jonizacyjne, detektor SDD;
rodzaj próbek: próbki proszkowe będące produktem reakcji elektrochemicznej oraz
roztwory tychże o zadanych stężeniach 20 mM i 10 mM
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Suplement C – parametry dopasowania –analiza
EXAFS
Podczas implementacji algorytmów FEFF do analizy oscylacji EXAFS często traktuje się
parametry równania EXAFS (N,

,

,

) jako parametry dopasowania. Jest

to strategia właściwa dla analizy najbliższego otoczenia atomowego. Podczas analizy
większych modeli atomowych rośnie liczba parametrów przy ograniczonej ilości
informacji zawartej w widmie XAFS. Liczbę parametrów, która może zostać użyta
do analizy można przestawić jako (na gruncie twierdzenia o próbkowaniu Nyquista–
Shannona):

, gdzie

i

wynikają z użytego w analizie zakresu

widma XAFS [116–119].
Z tego powodu zwykło się ograniczać zakres analizowanego widma używając
transformacji Fouriera w celu konwersji

na

. Zawężają się tym samym

możliwości analizy do przestrzeni ok. 5 Å wokół absorbera.
Dla większych modeli atomowych, uwzględniając większą liczbę ścieżek rozpraszania
niezbędne jest ograniczenie parametrów analizy i uwzględnienie ich wzajemnych zmian.
W takim wypadku parametry równania EXAFS nie są traktowane jako parametry
dopasowania lecz sformułowane w kategoriach parametrów dopasowania.
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