
 
 

 
WYDZIAŁ CHEMII 

 
 

 
mgr inż. Krzysztof Bartkowski 

 
 

Aromatyczność/antyaromatyczność 

w hybrydach trifiryny(2.1.1) 

i (hetero)acenów – modyfikacje rozszerzonej 

chmury π 
 

 
 

Promotor: 

dr hab. Miłosz Pawlicki, prof. UWr 

 
Praca doktorska wykonana w Zespole Chemii Porfiryn 

i Metaloporfiryn 

 

 

WROCŁAW 2021  



 
 

 

  



 
 

Spis skrótów 

[H] – reduktor 

[O]/[ox] – utleniacz 

AICD – anizotropia gęstości prądu indukowanego  

AcOH – kwas octowy lodowaty 

DCM – dichlorometan/chlorek metylenu 

DDQ – 2,3-dichloro-5,6-dicyjanobenzochinon 

DIPA – diizopropyloetyloamina 

DMDBH – dimetylodibromohydantoina 

DMF – dimetyloformamid 

EPR – elektronowy rezonans paramagnetyczny 

HOMO – the highest occupated molecular orbital – najwyższy obsadzony orbital 

molekularny 

KA – kwas Lewisa 

LUMO – the lowest unoccupated molecular orbital – najniższy nieobsadzony orbital 

molekularny 

MeLi – metylolit 

MeOH – metanol 

nBuLi – n-butylolit 

NBS – N-bromoimid kwasu bursztynowego 

NICS – Nucleus independent chemical shift – przesunięcie chemiczne niezależne od 

jądra 

NMR – jądrowy rezonans magnetyczny 

OLED – organiczna dioda elektroluminescencyjna 

PAH – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

PIDA – (diacetoksyjodo)benzen 

PIFA – [bis(trifluoroacetoksy)jodo]benzen 

RT – temperatura pokojowa 

rys. – rysunek  

sch. – schemat  

SEC – chromatografia wykluczenia wielkości 

TBAB – bromek tetrabutyloamoniowy 

TBAF – fluorek tetrabutyloamoniowy 



 
 

TSBS – tri-sec-butylosilil 

TFA – kwas trifluorooctowy 

THF – tetrahydrofuran 

TIPS - triizopropylosilil 

TMEDA – tetrametyloetylenodiamina 

TPP – 5,10,15,20-tetrafenyloporfiryna   



 
 

  



 
 

Spis treści 

1. Wstęp ....................................................................................................................... 14 

1.1. Wprowadzenie .............................................................................................. 14 

1.2. Aromatyczność – najważniejsze pojęcia ...................................................... 16 

1.2.1. Aromatyczność i delokalizacja – rys historyczny ..................................... 16 

1.2.2. Ścieżka delokalizacji i sekstet Clara ......................................................... 18 

1.2.3. Delokalizacja – przejawy spektroskopowe ............................................... 19 

1.2.4. Metody teoretyczne ................................................................................... 22 

2. Aceny – synteza, charakterystyka, zastosowanie .................................................... 25 

2.1. Klasyfikacja acenów ..................................................................................... 25 

2.2. Synteza .......................................................................................................... 26 

2.2.1. Stabilizacja – strategie syntetyczne .............................................................. 26 

2.2.2. Heteroaceny .................................................................................................. 28 

2.2.3. Rozszerzenie chmury π ................................................................................. 31 

2.3. Post-syntetyczne modyfikacje chmury π ...................................................... 34 

2.4. Birodniki ....................................................................................................... 36 

2.5. Właściwości optyczne i elektryczne (hetero)acenów ................................... 40 

3. Globalnie (anty)aromatyczne związki makrocykliczne ........................................... 42 

3.1. Związki makrocykliczne ............................................................................... 42 

3.2. [n]Annuleny i koroneny ................................................................................ 43 

3.3. Porfirynoidy .................................................................................................. 47 

4. Makrocykle porfirynoidowe z włączonym fragmentem (hetero)acenowym ........... 51 

4.1. Włączenie przez wymianę pirolu .................................................................. 52 

4.1.1. Benzi-, nafti-i antriporfiryny ..................................................................... 52 

4.1.2. Rozszerzenie chmury π przez pozycje β i mezo ........................................ 55 

4.2. Trifiryny(2.1.1) jako efektywne przełączniki aromatyczności ..................... 58 

5. Cel pracy .................................................................................................................. 63 



 
 

6. Część eksperymentalna ........................................................................................... 65 

6.1. Odczynniki i metody analityczne ................................................................. 65 

6.2. Procedury syntetyczne .................................................................................. 67 

7. Część doświadczalna ............................................................................................... 91 

7.1. Wprowadzenie .............................................................................................. 91 

7.2. Otrzymywanie substratów wprowadzających mostek C2 ............................ 91 

7.2.1. Benzo[b]furan i benzo[b]tiofen ................................................................ 92 

7.2.2. Naftalen i antracen .................................................................................... 95 

7.2.3. Chinoksalina i benzo[g]chinoksalina ........................................................ 97 

7.2.4. Reagenty tetrapirolowe ............................................................................. 97 

7.3. 2,5-bis(arylohydroksymetylo)furan .............................................................. 98 

7.4. Inne pochodne: indol, trifenylen, heksaazatrinaftalen .................................. 99 

8. Szkielety makrocykliczne ...................................................................................... 102 

8.1. Benzo[b]furan i bezo[b]tiofen .................................................................... 102 

8.1.1. Synteza .................................................................................................... 102 

8.1.2. Reaktywność ........................................................................................... 104 

8.1.3. Właściwości spektroskopowe i strukturalne ........................................... 105 

8.1.4. Analiza teoretyczna prądów aromatycznych .......................................... 114 

8.2. Naftalen i antracen ...................................................................................... 119 

8.2.1. Synteza – optymalizacja warunków. ...................................................... 119 

8.2.2. Reaktywność ........................................................................................... 119 

8.2.3. Właściwości spektroskopowe i strukturalne ........................................... 120 

8.2.4. Analiza teoretyczna prądów aromatycznych .......................................... 129 

8.3. Chinoksalina i benzo[g]chinoksalina ......................................................... 132 

8.3.1. Synteza – optymalizacja warunków ....................................................... 132 

8.3.2. Reaktywność ........................................................................................... 134 

8.3.3. Właściwości spektroskopowe i strukturalne ........................................... 135 



 
 

8.3.4. Analiza teoretyczna prądów aromatycznych ........................................... 140 

8.4. Pochodne z dwiema wnękami makrocyklicznymi ...................................... 145 

8.4.1. Synteza – optymalizacja oczyszczania .................................................... 145 

8.4.2. Reaktywność ........................................................................................... 145 

8.4.3. Analiza właściwości spektroskopowych ................................................. 146 

8.4.4. Analiza teoretyczna prądów aromatycznych. .......................................... 155 

8.5. Inne pochodne makrocykliczne .................................................................. 161 

9. Podsumowanie ....................................................................................................... 163 

10. Bibliografia ......................................................................................................... 166 



 

 

Dziękuję mojemu promotorowi, dr. hab. Miłoszowi Pawlickiemu, prof. UWr, za 

umożliwienie mi pracy nad tak fascynującym i pełnym wyzwań zagadnieniem, za 

nieocenioną pomoc naukową i merytoryczną, przekazaną wiedzę, którą mogłem zdobyć 

w trakcie realizacji badań opisanych w tej pracy, a także za wsparcie w chwilach kryzysu 

twórczego. 

Dziękuję moim rodzicom i najbliższej rodzinie za pełne wsparcie i nieustanną pomoc 

na każdym etapie mojego dotychczasowego życia. Dziękuję również za to, że dzięki ich 

wytrwałości i poświęceniu mogę spełniać swoje zawodowe i prywatne marzenia.  

Dziękuję całemu zespołowi Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn za wspaniały czas 

spędzony zarówno w trakcie pracy laboratoryjnej, jak i poza nią. W szczególności dziękuję 

profesorowi Piotrowi J. Chmielewskiemu za wykonanie pomiarów CD. 

Dziękuję dr Monice Kijewskiej za pomoc przy pomiarach widm spektrometrii mas.  

Dziękuję mgr Karolinie Urbańskiej i mgr Agnieszce Hassa-Jabłońskiej za codziennie 

padające, najważniejsze pytanie w laboratorium i pieczę nad pompą próżniową. 

Dziękuję mojej magistrantce, Katarzynie Wypych, oraz Wojciechowi Stawskiemu za 

możliwość odnalezienia w sobie cząstki mentora i opiekuna oraz za zaufanie, jakim 

zostałem obdarzony. 

Dziękuję moim przyjaciołom i wszystkim, którzy wspierali mnie w czasie pracy 

i przygotowania tej dysertacji. 

Dziękuję temu, który zawsze stał przy mnie i nigdy nie przestał mnie wspierać 

w dążeniu do celu. 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla A. 

  



 

 

 

  



 

 

Abstrakt 

Modyfikacje strukturalne związków organicznych należących do klasy 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) polegają na stabilizacji, 

kontroli i rozszerzaniu chmury π elektronów układu. Prezentowane podejście opiera się 

na połączeniu wybranych (hetero)acenów, należących do PAH, ze szkieletem 

oksatrifiryny(2.1.1) jako motywem makrocyklicznym, wykazującym możliwość zmiany 

charakteru z aromatycznego na antyaromatyczny z wykorzystaniem reakcji redoks. Tak 

zdefiniowane hybrydowe układy zostały otrzymane i scharakteryzowane za pomocą 

spektroskopii NMR i UV-Vis, co umożliwiło określenie dominujących ścieżek 

delokalizacji i stopnia komunikacji chmur π elektronów obu połączonych fragmentów. 

Obserwacje eksperymentalne zostały poparte wynikami obliczeń teoretycznych – 

głównie diagramami AICD i wartościami NICS(1). W wyniku przeprowadzonych 

badań określono zmiany strukturalne, których odpowiednie zastosowanie pozwala na 

subtelne modulacje zachowania chmur π, a są to: wprowadzenie heteroatomów 

i zróżnicowanie ich wielkości, zmiana wielkości wprowadzanego acenu, zastosowanie 

acenu jako fragmentu mostkującego między dwiema obejmami makrocyklicznymi. 

Podatność otrzymanych hybryd na impuls w postaci zmiany pH lub potencjału 

redukcyjno-oksydacyjnego umożliwiła na separację niezależnych ścieżek delokalizacji 

o odmiennym charakterze (aromatycznym i antyaromatycznym). 

Summary 

Modifications of organic compounds’ structures, mainly polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAH) are driven by stabilization, control and π-electron cloud extension. 

The way to obtain this effect, presented in this thesis is to merge selected (hetero)acenes 

with oxatriphyrin(2.1.1) skeleton as a macrocyclic motif which can be treated like 

a aromaticity/antiaromaticity switch. These hybrid systems were synthesized and the 

characterization with NMR and UV-Vis spectroscopy was conducted which allowed to 

describe dominating delocalization paths and influence of π clouds of both fragments to 

each other. Results analysis supported by DFT calculations (AICD and NICS(1)) led to 

determination of structural modifications useful to modulate π clouds behaviour, e.g. 

presence of different size heteroatoms, extension of (hetero)acene, introduction of acene 

as a bridge between two macrocyclic systems. As these molecules are sensitive to redox 

or pH change it is possible to separate two independent, aromatic and antiaromatic, 

delocalization path within one molecule. 
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1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

Współczesne osiągnięcia w dziedzinie chemii bez wątpienia wpływają na 

polepszenie komfortu życia i pozwalają na coraz szybszy rozwój społeczny 

i gospodarczy. Szczególnie widoczne jest to w medycynie i nowych technologiach, 

zwłaszcza poprzez ich połączenie. Ułatwienie wykonywania codziennych czynności, 

choćby przez wykorzystywanie urządzeń opartych na organicznych półprzewodnikach, 

takich jak smartfony czy komputery, pozwala na lepszą organizację życia, co przekłada 

się na możliwość polepszenia zdrowia i samopoczucia. Jednocześnie w medycynie 

szeroko stosuje się nowe technologie, między innymi w obrazowaniu lub bardzo 

skomplikowanych zabiegach chirurgicznych. Powstanie tych zaawansowanych 

technologicznie urządzeń nie byłoby możliwe bez dogłębnej eksploracji odpowiednich 

grup związków organicznych użytecznych w ich budowie. Istotne w tym kontekście 

właściwości – odpowiedź optyczna, przewodnictwo elektryczne oraz luminescencja – 

stają się wyróżnikami przydatnego materiału i ich modulacja jest kluczowa przy 

projektowaniu tak samego urządzenia, jak również konkretnych cząsteczek.1 

Modyfikacja tych własności staje się więc kluczowa, a najbardziej naturalnym jej 

sposobem jest zmiana strukturalna w obrębie badanego szkieletu. 1,2 

Jedną z takich modyfikacji jest manipulacja wielkością skoniugowanej chmury 

π poprzez łączenie mniejszych podjednostek w jeden szkielet lub wprowadzenie 

odpowiednich domieszek. W efekcie obserwuje się znaczącą zmianę właściwości, 

szczególnie optycznych. Zwiększenie liczby elektronów π jednoznacznie wpływa na 

rozszczepienie poziomów HOMO i LUMO zmniejszając odległość pomiędzy nimi, 

jednocześnie przesuwając absorpcję i/lub emisję batochromowo. Efektem ubocznym 

jest niestety znaczne zwiększenie reaktywności końcowych struktur, co utrudnia 

manipulację i pracę nad potencjalnym zastosowaniem. Stabilizacja całego systemu staje 

się więc kluczowa w otrzymaniu użytecznego materiału. Do grupy związków, które 

stanowią dogodne pole do prac nad omawianymi zmianami należą policykliczne 

węglowodory aromatyczne (PAH – Polycyclic aromatic hydrocarbons), wśród których 

można wyróżnić aceny jako układy zawierające liniowo skondensowane pierścienie 

fenylenowe (rys. 1, A). Zwiększenie ich liczby prowadzi do znaczącego przesunięcia 

batochromowego absorpcji. 2-4 
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Rysunek 1. Przykładowe szkielety użyteczne w tworzeniu hybryd acenowo-porfirynoidowych. A – 

budowa strukturalna acenu, B – szkielet porfiryny, C-przykładowa hybryda (hetero)acenu i porfirynoidu. 

 

Nieco odmienne podejście do kontrolowanego rozszerzenia chmury π bazuje na 

kondensowaniu dwóch lub więcej dobrze zdefiniowanych podjednostek aromatycznych 

w jeden silnie skoniugowany szkielet. Wykorzystanie związków z klasy porfirynoidów 

(rys. 1, B) wydaje się być krokiem otwierającym wiele możliwości modyfikacji 

właściwości nie tylko przez sam fakt połączenia obu fragmentów (rys. 1, C), ale 

również przez łatwo osiągalne zmiany konformacji,5,6 procesy redoks,7,8,9 protonację lub 

deprotonację,7,8 w obrębie ściśle zaplanowanego centrum wbudowanego w szkielet 

hybrydy oraz insercję wybranych atomów do wnęki koordynacyjnej makrocyklu, które 

często prowadzą do drastycznej zmiany charakteru układu, np. z aromatycznego na 

antyaromatyczny.7,10 Prezentowane możliwości bazują na szeroko pojętych 

zagadnieniach silnej koniugacji i odpowiednio zaznaczonej delokalizacji, która pozwala 

na wspomnianą kontrolę właściwości optycznych i obserwację zmiany zarówno 

absorpcji, jak i emisji.5-10 
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1.2. Aromatyczność – najważniejsze pojęcia 

1.2.1. Aromatyczność i delokalizacja – rys historyczny 

Pojęcie aromatyczności ma długą historię, sięgającą XIX wieku i zostało 

zastosowane do opisu węglowodorów, których właściwości chemiczne odbiegały od 

zaobserwowanych i opisanych, charakterystycznych dla wcześniej znanych związków 

organicznych. Zaproponowana przez Kekulégo konwencja zapisu wzoru benzenu 

(rys. 2) przedstawiała struktury graniczne (1 i 1’), w których wszystkie elektrony π były 

sparowane.11 

  

Rysunek. 2. Konwencja zapisu struktury elektronowej benzenu Kekulégo z prezentacją struktur 

rezonansowych. 

 

Wraz z rozwojem matematyki, fizyki i chemii fizycznej na początku XX wieku 

poszerzono znacznie aparat matematyczny konieczny do fenomenologicznego ujęcia 

zjawiska aromatyczności. Teoria orbitali molekularnych wprowadziła zjawisko 

hybrydyzacji jako liniowej kombinacji orbitali atomowych, która jest konieczna do 

stworzenia wiązania ujętego jako orbital molekularny. Obecność w strukturze atomów 

węgla o hybrydyzacji sp2 jest jednym z warunków, który otwiera możliwość 

aromatyzacji ze względu na obecność orbitali typu p wykorzystywanych przy tworzeniu 

wiązań π. Prócz samej obecności ich w budowie istotne jest również ich sąsiedztwo. 

 

 
Rysunek 3. Układy wiązań podwójnych. A – izolowane, B – sprzężone, C – skumulowane. 

W zależności od liczby wiązań pojedynczych dzielących fragmenty nienasycone 

wyróżnia się układy izolowane (rys. 3, A), sprzężone (skoniugowane) (rys. 3, B) 

i skumulowane (rys. 3, C). W układach sprzężonych dwa wiązania podwójne są 

rozdzielone jednym wiązaniem pojedynczym. Determinuje to odpowiednią geometrię 

orbitali, które mogą nakładać się na siebie nie tylko w ramach tworzonego wiązania, ale 

również z orbitalami sąsiednich atomów co prowadzi do koniugacji wiązań podwójnych 
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i delokalizacji elektronów π. Ostatnim wyróżnikiem decydującym o aromatycznym 

charakterze danego układu jest jego cykliczność, która umożliwia pełne sprzężenie 

wiązań podwójnych w obrębie cząsteczki (rys.4). 

 

Rysunek 4. Układ sprzężony cyklicznie (1) i układ sprzężony (2). Strzałki prezentują możliwy ruch 

elektronów. 

Kamień milowy w opisie aromatyczności stanowi model zaproponowany 

w 1931 roku przez Ericha Hückla w którym, bazując na liczbie elektronów 

 dostępnych w analizowanym układzie, za aromatyczne uznaje się struktury, w których 

liczba elektronów typu π jest równa 4n+2. Układ posiadający 4n elektronów π będzie 

zaś traktowany jako antyaromatyczny.12 Zdefiniowana w ten sposób opozycja 

aromatyczny – antyaromatyczny nazywana jest regułą Hückla i stanowi jedno 

z najczęściej stosowanych kryteriów wstępnej oceny charakteru danego związku 

chemicznego posiadającego sprzężony układ wiązań π – zarówno małych pierścieni, 

takich jak benzen czy naftalen, jak również dla układów o znacznie większej chmurze 

elektronów π. Należy jednak pamiętać, że reguła Hückla była tworzona dla płaskich 

układów karbocyklicznych i jej bezpośrednie stosowanie do układów wykazujących 

inną geometrię nie zawsze prowadzi do właściwych wniosków. Zwiększenie liczby 

elektronów  wprowadza szereg stopni swobody konformacyjnej powodując znaczną 

niepłaskość końcowych układów. Czy jednak otrzymanie niepłaskiej struktury 

wyklucza obserwowanie aromatyczności? Szeroka grupa rozszerzonych porfirynoidów 

zawiera również przykłady związków, które mimo niepłaskiej struktury zachowują 

charakter aromatyczny określony na podstawie obserwacji spektroskopowych.5 Model 

wyjaśniający ten fenomen, związany z dynamiką konformacyjną zaproponował Craig 

w 1958 roku postulując możliwość tworzenia układu o topologii wstęgi Möbiusa, która 

ze względu na obserwowane przejście fazy orbitalu wykazuje charakter aromatyczny 

dla 4n  elektronów.5,7,13,14 Modulacja charakteru aromatycznego, zgodnie z postulatem 

Bairda z 1972 roku jest możliwa przy przejściu ze stanu podstawowego do 

wzbudzonego. Tutaj również przełączenie pomiędzy obydwoma stanami nie wiąże się 
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ze zmianą liczby elektronów a przejściem singlet-tryplet, przy czym w stanie 

wzbudzonym trypletowym aromatyczny będzie układ posiadający 4n, zaś 

antyaromatyczny posiadający 4n+2 elektronów π.15 

Efekty towarzyszące różnicom w strukturze elektronowej między tymi dwoma 

charakterami uwidaczniają się przede wszystkim w reaktywności. Aromatyczność jest 

związana z efektem stabilizacji całkowitej energii układu, co obniża reaktywność 

W przeciwieństwie do tego antyaromatyczność cechuje zwiększona reaktywność.16 

Przedstawione koncepcje opisu zjawiska aromatyczności pokazują w dobitny 

sposób, że wraz z postępem w badaniach nad bardziej złożonymi układami konieczne 

jest opracowywanie nowszych modeli teoretycznych, ponieważ dotychczas stosowane 

nie są już wystarczające. Aromatyczność umyka opisowi matematycznemu ze względu 

na złożoność i wielopłaszczyznowość tego zjawiska. Zaprezentowane reguły wiążą 

pojęcie aromatyczności i wynikające z niego właściwości fizykochemiczne z liczbą 

elektronów π,12 topologią13,14 oraz stanem wzbudzenia15. Umożliwia to 

wielopłaszczyznowe wykorzystanie cyklicznych związków zawierających układ 

skoniugowanych wiązań podwójnych. Bez względu na ciągłą konieczność 

doprecyzowania opisu aromatyczności niepodważalnym jest, że fenomen ten 

odpowiada za wielkie zainteresowanie związkami organicznymi wśród badaczy. 

Przedstawione w dalszej części otrzymane przeze mnie związki spełniają regułę Hückla 

i w tym kontekście będę się posługiwać tym pojęciem. 

1.2.2. Ścieżka delokalizacji i sekstet Clara 

Kluczowe dla określenia potencjalnych właściwości związków aromatycznych 

jest wyróżnienie dominującej ścieżki delokalizacji, czyli wprost ścieżki wiązań, które 

uczestniczą w procesie delokalizacji zgodnie z regułą Hückla. Ich liczba determinuje 

charakter (aromatyczny lub antyaromatyczny), a co za tym idzie między innymi 

odpowiedź optyczną. Zwiększenie liczby elektronów π poprzez rozbudowę liniową lub 

boczną acenu prowadzi do pojawienia się konkurencji między globalną i lokalną 

delokalizacją. Pierwsza z nich obejmuje maksymalną liczbę par elektronowych 

dostępnych w obrębie cząsteczki, druga ogranicza się do wybranego jej fragmentu, zaś 

wkład każdego z tych stanów wynika z bilansu energetycznego. Eric Clar sformułował 

tezę, zgodnie z którą najniżej energetyczny jest taki układ, który posiada sześć 

elektronów π tworzących jedną, zamkniętą ścieżkę delokalizacji, jak ma to miejsce 

w przypadku benzenu.17 Udział formy rezonansowej, w której elektrony zostają 
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zgrupowane w sekstety (por. rys. 5) prowadzi do obniżenia energii w skondensowanych 

układach. Stopień tego udziału wpływa na finalne właściwości otrzymanego związku.* 

Ogranicza to jednak możliwość obserwowania globalnej delokalizacji i wpływa na 

właściwości otrzymanego układu. Wykorzystanie kilku uzupełniających się metod 

eksperymentalnych i teoretycznych oraz badań porównawczych z poznanymi już 

układami znacznie ułatwia wskazanie dominującej ścieżki delokalizacji. 

 
Rysunek 5. Heksabenzokoronen z nieuporządkowanymi sprzężonymi wiązaniami podwójnymi (3) i z 

wyróżnionymi sekstetami Clara (3’). 

1.2.3. Delokalizacja – przejawy spektroskopowe 

 Modyfikacja chmury π ma swoje odzwierciedlenie we właściwościach 

spektroskopowych, których wykorzystanie pozwala na określenie efektywności tego 

zabiegu. Ze względu na największe oddziaływanie na odpowiedź optyczną oraz 

magnetyczną najczęściej stosowanymi metodami są spektroskopia UV-Vis oraz NMR. 

1.2.3.1. Spektroskopia elektronowa w zakresie UV-Vis 

 Związki aromatyczne wykazują charakterystyczną odpowiedź optyczną ze 

względu na unikatową strukturę elektronową. Obniżenie energii związane 

z delokalizacją określonej liczby elektronów π przekłada się na silną absorpcję 

w zakresie fal UV-Vis związaną z obecnością przejść π-π* i n-π*. Znamienna w ich 

przypadku jest też fotoluminescencja, choć jej wydajność kwantowa zależy od wielu 

czynników, nie tylko charakteru aromatycznego.† 

                                                           
* Przykładem cząsteczki wykazującej takie zachowanie może być antracen. 14 elektronów π w cząsteczce 

antracenu może zostać rozdystrybuowanych w taki sposób, że dwa sekstety obejmują skrajne pierścienie 

fenylowe, zaś w pozycjach 9 i 10 pojawia się deficyt gęstości elektronowej. 
† Innymi czynnikami determinującymi luminescencję związków organicznych są m.in. różnica 

w energiach poziomów HOMO i LUMO i efektywność nakładania się orbitali związana z geometrią 

cząsteczki. 
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Struktura elektronowa aromatycznych związków makrocyklicznych pozwala 

w przystępny sposób wykorzystać spektroskopię UV-Vis do wstępnego opisu 

obserwowanego charakteru. Nagromadzenie elektronów π i niska energia przejścia 

HOMO-LUMO powodują, że większość tego typu układów wykazuje absorpcję 

w zakresie światła widzialnego.18a Ze względu na planarność, efektywność przejścia 

HOMO-LUMO jest duża. W rezultacie otrzymuje się dobrze zdefiniowane widmo 

o dużych molowych współczynnikach absorpcji z niskoenergetycznymi przejściami 

często obserwowanymi w zakresie bliskiej podczerwieni, zwłaszcza dla dużych 

układów posiadających ścieżki delokalizacji o liczbie elektronów 26π i więcej.18b 

Zwiększanie liczby elektronów π biorących udział w delokalizacji prowadzi do 

obniżenia energii obserwowanej dla przerwy HOMO-LUMO i jest obserwowane jako 

znaczne batochromowe przesunięcie maksimum absorpcji.18a,b 

Związki antyaromatyczne wykazują dużo słabszą absorpcję ze względu na 

obsadzenie stanów, które mogłyby być dostępne (głównie n i π*) dla wzbudzonych 

elektronów. Przeprowadzenie elektronów do wyższych stanów wzbudzonych wymaga 

więc większej energii, co prowadzi do przesunięcia hipsochromowego maksimum 

absorpcji przy jednoczesnym ograniczeniu intensywności pozostałych pasm 

pochodzących od niżej energetycznych przejść, które ulegają przesunięciu 

batochromowemu. Ograniczenie to wynika ze zmniejszenia przerwy HOMO-LUMO – 

tak zdefiniowane poziomy energetyczne wpływają na dominację relaksacji 

nieradiacyjnej i małą siłę oscylatora przejścia. Stąd przesunięcie hipsochromowe 

maksimum absorpcji, batochromowe najdalej położonych pasm i brak emisji.19a 

Charakterystyczny kształt widma globalnie zdelokalizowanych, aromatycznych 

porfirynoidów i rozmieszczenie odpowiednich pasm absorpcji pozwala na analizę 

struktury elektronowej w kontekście obecności globalnej delokalizacji (rys. 6). W tym 

przypadku można wyróżnić ostre pasmo Soret, które odpowiada za główne, 

najintensywniejsze przejście (S0
S2), oraz szereg pasm Q – niżej energetycznych, 

przesuniętych batochromowo względem pasma Soret.19b Zmiana wartości długości fal, 

przy których występują te pasma lub pojawienie się dodatkowych, jest silnie zależne od 

liczby elektronów π biorących udział w globalnej ścieżce delokalizacji. Własność ta 

staje się kluczowa w trakcie analizy wzajemnych oddziaływań dwóch chmur 

π elektronów w badanych przeze mnie strukturach. 
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Rysunek 6. Widmo UV-Vis 5,10,15,20-tetrafenyloporfiryny. 

1.2.3.2. Spektroskopia NMR  

 Delokalizacja w układach (anty)aromatycznych ma swoje bardzo istotne 

z punktu widzenia interpretacji przejawy możliwe do zarejestrowania w spektroskopii 

jądrowego rezonansu magnetycznego. Umożliwia bowiem generowanie ruchu 

elektronów za pomocą pola magnetycznego – tzw. prądu pierścieniowego, co jest 

szczególnie istotne w odniesieniu do pomiaru protonowego (1H NMR), gdzie efekty 

ekranowania (przesłaniania) i odekranowywania (odsłaniania) jąder atomowych są 

wzmocnione właśnie przez to zjawisko. Ruch elektronów pod wpływem pola 

magnetycznego w przypadku związków aromatycznych jest zgodny z ruchem 

wskazówek zegara (clockwise) i największe wartości gęstości tak indukowanego prądu 

obserwuje się wzdłuż przebiegu ścieżki delokalizacji – globalnej lub lokalnej. 

Wytwarza on pole elektryczne (prąd diatropowy, rys, 7. 1), które wpływa na odpowiedź 

jąder znajdujących się w obszarze jego oddziaływania na impuls. Obserwowanym 

efektem tego zjawiska jest zmiana przesunięć chemicznych δ na widmie NMR 

w zależności od położenia danego jądra względem ścieżki delokalizacji. Przesunięcie 

w dół pola – w stronę wyższych wartości przesunięcia chemicznego – jest 

charakterystyczne dla atomów położonym na zewnątrz, zaś górnopolowe (w kierunku 

przeciwnym) – dla położonych wewnątrz. Zjawisko odwrotnego ruchu elektronów 

(prąd paratropowy rys. 7, 3) jest odpowiednie dla związków wykazujących charakter 

antyaromatyczny.20 Za przesunięcia wynikające z charakteru aromatycznego uznaje się 

wartości powyżej 6 ppm dla pochodnych karbacyklicznych.21 Zakres przesunięć 

chemicznych () dla pochodnych heterocyklicznych (furan, pirol etc.) jest znacząco 

różny od spodziewanych wartości.22 Bazując na rejestrowanych wartościach przesunięć 

chemicznych pozycji można stwierdzić, że efektywność delokalizacji koreluje 
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z jakością obecnych prądów (anty)aromatycznych i może być bezpośrednio oceniana na 

podstawie widm 1H NMR. 

 

Rysunek 7. Benzen 1 i cyklobutadien 3 z zaznaczonym kierunkiem ruchu elektronów i zmianą 

przesunięć chemicznych na widmie 1H NMR. 

 

W odniesieniu do porfirynoidów ponownie można wykorzystać ich wyjątkową 

strukturę do analizy zmian charakteru chmury π elektronów za pomocą spektroskopii 

NMR. W przypadku aromatycznej cząsteczki obserwuje się dolnopolowe przesunięcie 

sygnałów protonów leżących na zewnątrz makrocyklu w jego płaszczyźnie w stosunku 

do wyjściowego substratu. To, jak duża jest ta zmiana, jest zależne od gęstości 

generowanego prądu diatropowego, co z kolei wiąże się z ilością elektronów biorących 

udział w tym procesie i efektywności globalnej delokalizacji. Można więc założyć, że 

im większe jest przesunięcie sygnału w dół pola tym efektywniejsza jest delokalizacja, 

w skład której wchodzi więcej elektronów π i tym bliżej ścieżki przebiegu tego prądu 

znajduje się badany proton. Odwrotność tego efektu przypisuje się związkom 

antyaromatycznym. Pozwala to na analizę porównawczą jakości prądów 

aromatycznych, przebiegu ścieżki delokalizacji i siły charakteru (anty)aromatycznego 

w badanych przeze mnie związkach. 

1.2.4. Metody teoretyczne 

Współczesna analiza szeregu zjawisk chemicznych łącznie z przewidywaniem 

mechanizmów obserwowanych reakcji bazuje na nieocenionym wsparciu chemii 

teoretycznej ze względu na dostęp do potężnych mocy obliczeniowych. Zastosowanie 

metod teoretycznych jest również szeroko wykorzystywane w celu przewidzenia lub 

potwierdzenia obserwowanych eksperymentalnie zachowań. W grupie powszechnie 

stosowanych teoretycznych kryteriów aromatyczności czy deskryptorów 
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obserwowanych prądów diatropowych czy paratropowych można wyróżnić kilka 

szczególnie użytecznych tj. NICS (Nucleus Independent Chemical Shift)23-25 czy AICD 

(Anisotropy Induced Current Density)26 bazujących na analizie zachowania 

spektroskopowego. 

1.2.4.1. NICS (Nucleus Independent Chemical Shifts) 

Powszechnie stosowanym kryterium jakościowym służącym do określenia 

charakteru (anty)aromatycznego jest wprowadzony przez von Schleyera w 1996 roku 

parametr NICS (Nucleus Independent Chemical Shift),23 gdzie w określonym punkcie 

płaszczyzny analizowanej cząsteczki obliczane jest przesuniecie chemiczne dla tzw. 

atomu-ducha (Bq, ang. ghost atom). Wartości ujemne wskazują na silnie aromatyczne 

otoczenie, dodatnie – na antyaromatyczne, zaś zbliżone do 0 sugerują otoczenie 

neutralne. Wyniki obliczeń silnie zależą od odległości od płaszczyzny wyznaczonej 

przez badane otoczenie. Pierwsze próby wykorzystania tej metody opierały się na 

umieszczeniu atomu-ducha w płaszczyźnie badanej struktury. Wyniki były jednak 

obarczone zbyt dużym błędem ze względu na potencjalne oddziaływanie z otoczeniem 

o charakterze innym niż magnetyczne. Zmiana odległości od płaszczyzny pozwoliła na 

zmarginalizowanie tego efektu. Obecnie powszechnie stosowany jest parametr NICS(1) 

liczony dla punktu położonego 1 Å nad płaszczyzną analizowanej cząsteczki. 

Jednocześnie w lepszy sposób uwzględnione zostało położenie chmury π, która nie 

znajduje się w płaszczyźnie cząsteczki, lecz nad i pod nią. Zostały stworzone także 

mapy NICS, które z przystępny sposób przedstawiają obliczone wartości przesunięć 

w dowolnie ustalonej płaszczyźnie. Przedstawienie mapy NICS lub wykresu, na którym 

pokazano zmiany wartości w zależności od położenia próbkowanego atomu (tzw. NICS-

scan) stały się aktualnie bardzo dobrym narzędziem obrazującym zmiany 

aromatyczności/antyaromatyczności w badanych układach.24-25 

1.2.4.2. AICD (Anisotropy Induced Current Density) 

Inną metodą obliczeniową, która pozwala również na obrazowanie 

występujących w badanym układzie prądów jest zaproponowana przez Hergesa 

i współpracowników w 2001 roku analiza anizotropii gęstości prądu indukowanego.25a,b 

AICD (Anisotropy Induced Current Density) bazuje na obliczeniu mapy anizotropii 

gęstości prądu przedstawionej jako wektory. Ich wartości mówią o sile 

wygenerowanego pola elektrycznego, a zwrot wskazuje na kierunek ruchu elektronów. 

Graficzne połączenie wszystkich wektorów o największej wartości w danym 
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fragmencie daje w efekcie obraz, który pozwala prześledzić najprawdopodobniejszą 

ścieżkę delokalizacji oraz zaprezentować, jaki i jak silny jest charakter badanej 

struktury. Dodatkowo ocenić można, czy dominującymi efektami są te lokalne, czy też 

globalna delokalizacja kontroluje wszystkie pozostałe, obserwowane w eksperymencie 

zjawiska. Na rysunku 8 przedstawiłem diagramy AICD benzenu i cyklobutadienu jako 

reprezentacje anizotropii prądu diatropowego (benzen) i paratropowego 

(cyklobutadien). Kierunek ruchu elektronów wskazany przez wektory odpowiada 

wcześniej przestawionym efektom związanym z przepływem prądu pierścieniowego 

w trakcie pomiaru widm NMR.  

 

Rysunek 8. Diagram AICD dla benzenu 1 (po lewej) i cyklobutadienu 3 (po prawej) (isovalue 0,050). 

(Pole magnetyczne skierowane wzdłuż osi Z). 

 

 Tak zdefiniowane metody jakościowego opisu aromatyczności i delokalizacji 

wykorzystam w analizie zaprojektowanych i otrzymanych układów hybrydowych. 

Wcześniej jednak przejdę do prezentacji materiału literaturowego, aby wskazać, 

dlaczego do konstrukcji hybryd zostały wybrane (heteo)aceny i szkielet 

oksatrifiryny(2.1.1). 
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2. Aceny – synteza, charakterystyka, zastosowanie 

Przedstawienie dotychczasowych osiągnięć świata nauki w zakresie badań nad 

acenami, heteroacenami i ich modyfikacjami stanowi punkt wyjścia dla 

przedstawionych w tej pracy badań. Przegląd literaturowy został podzielony na trzy 

główne części. Pierwsza z nich dotyczy acenów ze szczególnym uwzględnieniem 

modyfikacji chmury π. Druga traktuje o związkach makrocyklicznych wykazujących 

charakter aromatyczny ze szczególnym akcentem położonym na porfirynoidy. Ostatnia 

część to wskazanie dotychczasowych osiągnięć we włączaniu (hetero)acenów 

w strukturę wybranych porfirynoidów. 

2.1. Klasyfikacja acenów 

Od odkrycia struktury benzenu minęło już ponad 150 lat.27 Mimo to związki 

aromatyczne pozostają w centrum zainteresowania ze względu na szerokie możliwości 

wykorzystania nietrywialnych właściwości materiałów konstruowanych 

z wykorzystaniem arenów.1 Ich modyfikacje, opierające się na modulacji chmury 

π elektronów prowadzą do otrzymania coraz bardziej zaawansowanych związków, 

wykazujących tak wyjątkowo pożądane aktualnie własności, wśród których szczególnie 

istotne są przewodnictwo elektryczne i odpowiedź optyczna w zakresie podczerwieni. 

Stąd tak duże zainteresowanie badaczy otrzymywaniem coraz bardziej rozbudowanych 

struktur opartych o policykliczne węglowodory aromatyczne (ang. PAH – policyclic 

aromatic hydrocarbons). Modyfikacje w obrębie szkieletu PAH mogą być realizowane 

poprzez liniowe rozszerzenie chmury  tworząc grupę acenów (rys. 9, A), których 

zmiany właściwości optycznych również zmieniają się liniowo. Osobne warianty 

rozszerzenia chmury  w skondensowanych fragmentach „benzenowych” dają 

pochodne określane jako „feny” gdzie obserwowana jest nieosiowa rozbudowa 

szkieletu (rys. 9, B). Rozgałęzienie boczne z wykorzystaniem pozycji α 

rozbudowywanego arenu prowadzi do otrzymania układu peri-skondensowanego 

(rys 9, C).2 

 
Rysunek 9. Topologia policyklicznych węglowodorów aromatycznych. A - aceny, B -„feny”, C – peri-

skondensowane. Dla antracenu (A) zaznaczono pozycje α, β, γ. 
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O ile benzen, naftalen czy antracen mogą być uzyskiwane na skalę przemysłową 

jako składniki smoły pogazowej i innych produktów przetwórstwa paliw kopalnych to 

wyższe homologi, tak pożądane dla potencjalnych celów aplikacyjnych, stanowią 

wyzwanie dla badaczy, ponieważ ich uzyskanie, mimo prostej budowy i składu jest 

obarczone wieloma problemami związanymi z dużą reaktywnością. Otrzymywanie 

acenów dłuższych niż antracen wymaga więc zastosowania odpowiedniej strategii 

syntetycznej, opartej na czynniku stabilizacyjnym, która będzie dostosowana do 

oczekiwanego efektu. Każde z przedstawionych niżej rozwiązań może wpływać 

bezpośrednio na właściwości otrzymanego produktu, więc kluczowe staje się 

znalezienie równowagi między ułatwieniem syntezy i wpływem na właściwości. 

2.2. Synteza 

2.2.1. Stabilizacja – strategie syntetyczne 

Synteza acenów w rozpuszczalniku stanowi wyzwanie ze względu na 

ograniczoną kontrolę procesów zachodzących podczas reakcji oraz problemy związane 

z rozpuszczalnością, która drastycznie maleje wraz ze wzrostem długości cząsteczki. Do 

najczęściej spotykanych problemów niepożądanych reaktywności można zaliczyć: 

dekompozycję, polimeryzację oraz reakcje utleniania/redukcji. Aby zahamować te 

efekty wprowadza się do struktury duże podstawniki, które przez swój rozmiar 

ograniczają uboczną reaktywność, potencjalną polimeryzację i dodatkowo polepszają 

rozpuszczalność. Ich wprowadzenie wymaga przygotowania odpowiedniego 

prekursora, którym najczęściej jest chinon otrzymany na drodze reakcji Dielsa-Aldera28 

(sch. 1, A i B), kondensacji o-ftalaldehydu z cykloheksano-1,4-dionem29 (sch. 1, C) lub 

reakcji odpowiedniego α’,α’-dihalogenku ksylylenu z odpowiednim chinonem30 

(sch.1. D). 
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Schemat 1. Strategie syntetyczne otrzymywania prekursorów chinonowych. 

 

Zaletą takiego podejścia jest łatwość syntezy połączona z wysoką wydajnością. 

Dalsze modyfikacje w celu aromatyzacji całego układu umożliwiają wprowadzenie 

odpowiedniej zawady sterycznej, które przebiega w wyniku addycji nukleofilowej do 

otrzymanego chinonu, a następnie z produktu addycji usuwa się grupę hydroksylową; 

ostatecznie tworząc oczekiwany produkt na drodze redukcji (di)kationu.28 Do 

najczęściej stosowanych podstawników należą grupy acetylenowe zakończone 

wybranymi ugrupowaniami sililowymi. W 2002 roku grupa Anthony’ego otrzymała 

pentacen (5a-g) przedstawiony na schemacie 2, modyfikowany grupami acetylenowymi 

z różnymi podstawnikami.28 

 
Schemat 2. Przykładowe grupy solubilizujące wprowadzane z wykorzystaniem acetylenów. 

 

Wykazali oni, że modyfikacja rozmiaru zawady sterycznej może znacząco 

wpływać na wydajność syntezy, ale również na właściwości otrzymanego materiału, 

zwłaszcza w ciele stałym.1,28,29 Reaktywność pozycji β ogranicza się poprzez 

zastosowanie blokady z wykorzystaniem ugrupowań glikolowych lub tiazolowych (6).31 
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Wprowadzenie heteroatomów w te pozycje zwiększa rozpuszczalność i znacząco 

wpływa na właściwości otrzymanego materiału w fazie stałej ze względu na 

oddziaływania w krysztale.1 Inne stosowane podstawienie wykorzystuje 

długołańcuchowe alkany (7) lub fluor (8), jak pokazano na rysunku 10.26 W tym 

przypadku również polepszają one rozpuszczalność. Wprowadzenie powyższych 

ugrupowań przebiega zwykle w ten sam sposób. Do syntezy wykorzystuje się metoksy- 

lub hydroksypochodne chinonów, które są używane w dalszych etapach, a następnie tak 

otrzymane prekursory przeprowadza się w odpowiednio podstawione chinony 

redukowane dalej z jednoczesnym wprowadzeniem acetylenów lub innych grup 

stabilizujących, np. 3,5-di(trifluoro)metylofenyli (9) lub tiofenoli (10) (rys. 10).32,33 

 

Rysunek 10. Przykładowe sposoby stabilizacji wyższych acenów przez odpowiednie podstawienie. 

 

Wskazane wyżej metody stabilizacji i solubilizacji z wykorzystaniem 

podstawienia wpływają na elektronową strukturę acenu w ograniczony sposób 

i pozwalają dzięki temu otrzymać związki, które w dużym stopniu odpowiadają 

niepodstawionym układom. Są również względnie pasywne chemicznie, co pozwala na 

dalsze modyfikacje bez obawy o peryferyjną, niepożądaną reaktywność.  

2.2.2. Heteroaceny 

Heteroaceny należą do grupy acenów, w których jeden lub więcej atomów węgla 

zostało wymienionych na inny posiadający odpowiednią liczbę elektronów 

walencyjnych, mogących uczestniczyć w delokalizacji. Do powszechnie 

wykorzystywanych w tym celu pierwiastków należą azot,34 siarka,35 tlen;36a rzadziej 
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selen36a lub tellur36b. Ta zamiana generuje kilka efektów, które w znaczący sposób 

wpływa na właściwości otrzymanych układów związane z aromatycznością – donorowy 

charakter wprowadzanych heteroatomów wzmacnia aromatyczność badanych układów 

w porównaniu do ich karbacyklicznych analogów ze względu na słabsze związanie 

wprowadzanych do układu elektronów. Najczęściej wykorzystywany w przypadku 

układów zbudowanych z pierścieni sześcioczłonowych jest azot. Azaaceny 

charakteryzują się łatwością w otrzymywaniu i lepszą rozpuszczalnością niż węglowe 

analogi.34 Najprostszą drogą syntetyczną do otrzymania azaacenów jest substytucja 

nukleofilowa odpowiednich amin aromatycznych do hydroksylo- lub 

halogenopochodnych aromatycznych, a następnie utlenianie grupy aminowej 

z jednoczesną aromatyzacją prekursora aminowego (sch. 3, A i B) Inna strategia 

syntetyczna polega na kondensacji odpowiedniej aminy z ketonem w warunkach 

kwaśnych. Finalny produkt nie wymaga dalszego utleniania (sch. 3, C i D). Wariant D 

może prowadzić do otrzymania tetraazaacenów.34 

 
Schemat 3. Strategie syntetyczne otrzymywania azaacenów. 

 

Podejście to, prezentowane głównie przez grupę Bunza umożliwia 

otrzymywanie długich łańcuchów azaacenowych. Łatwość kondensacji i wprowadzenia 

terminalnych grup aminowych pozwala na syntezę bardziej złożonych systemów.34 

W przypadku heteroatomowych pierścieni pięcioczłonowych najczęściej 

wykorzystywana jest podjednostka tiofenu ze względu na właściwości i reaktywność 
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najbardziej zbliżone do benzenu. ‡  Synteza acenów z terminalnie położonymi 

ugrupowaniami tiofenowymi wymaga tylko wymiany prekursora fenylowego na 

tiofenowy.35-37 Na rysunku 11 przedstawione zostały wybrane przykłady acenów 

tiofenowych zawierające motywy pięcioczłonowe (11-14). Ich zaletą jest brak 

konieczności stabilizowania oraz dużo lepsza rozpuszczalność ze względu na rozmiar 

atomu siarki, który wpływa na możliwość efektywnej solwatacji. 

 
Rysunek 11. Wybrane heteroaceny zawierające pierścienie tiofenowe. 

 

Inne heteroatomy ze względu na dużą reaktywność i idące za tym trudności 

syntetyczne są wykorzystywane dużo rzadziej. Nie mniej jednak obecność pierścieni 

pirolu lub furanu jest mocno pożądana z powodu znacznej modyfikacji struktury 

elektronowej tak utworzonych heteroacenów ze względu na silnie donorowy charakter 

azotu i tlenu. Otrzymanie indolokarbazolu 15 (rys. 12) jest możliwe przez kondensację 

fenylohydrazyny z 1,4-heksanodionem a następnie cyklizację tak utworzonego 

hydrazonu. Atomy azotu ulegają następnie substytucji odpowiednim podstawnikiem 

stabilizującym.38 Wprowadzenie takiego motywu strukturalnego umożliwia 

wykorzystanie heteroatomu zarówno w dalszych modyfikacjach (np. sprzęgania amin 

z elektronodonorowymi lub elektronoakceptorowymi podstawnikami, reakcje redoks) 

jak również polepsza rozpuszczalność i prowadzi do pojawienia się nowych 

oddziaływań międzycząsteczkowych odpowiedzialnych za strukturę ciała stałego.1 

 
Rysunek 12. Indolo[3,2-b]karbazol. 

                                                           
‡Atom siarki spośród wcześniej wymienionych heteroatomów jest najbardziej zbliżony elektroujemnością 

do atomu węgla, zaś jego rozmiar skutecznie ogranicza naprężenie w pięcioczłonowym pierścieniu. 
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2.2.3. Rozszerzenie chmury π 

Osobną i w pewnym stopniu naturalną ścieżką dającą możliwość modulacji 

obserwowanych właściwości jest rozszerzenie chmury -elektronowej w końcowym 

motywie strukturalnym. Ze względu na wcześniej wspomniane problemy 

z reaktywnością i ograniczoną rozpuszczalnością wyższych analogów benzenu nie 

może to być proste wydłużenie łańcucha. Kluczem do zaobserwowania efektu 

stabilizującego jest odpowiednie rozmieszczenie kolejnych fragmentów arenowych. 

Najlepsze rezultaty daje peryferyjne kondensowanie kolejnych pierścieni tak, aby nie 

zaburzać ścieżki delokalizacji głównego acenu.  

Można wykorzystać do tego celu główne strategie syntetyczne, które prowadzą 

przede wszystkim do liniowego rozszerzenia chmury π, wśród których szczególne 

miejsce zajmuje benzanulacja. Pozwala ona na budowę kolejnego pierścienia 

fenylowego bazując na wcześniej uzyskanej pochodnej aromatycznej opartej na 

odpowiednim układzie wiązań wielokrotnych, głównie potrójnych (sch. 4, ścieżka A). 

Przebiega zwykle zgodnie z mechanizmem reakcji Dielsa-Aldera, gdzie rolę dienu pełni 

układ dwóch wiązań potrójnych, zaś dienofila – fragment zawierający jedno wiązanie 

potrójne i daje w efekcie pierścień acynu, w którym wiązanie potrójne jest kolejnym 

„dienofilem”.35 §  Reakcję tę można prowadzić kaskadowo z wykorzystaniem 

odpowiednio podstawionych poliynów. Wprowadzenie do substratów dienu, który 

będzie przerywać kaskadę, umożliwia kontrolę nad długością otrzymanego acenu.39 

Innymi wariantami wykorzystania grup acetylenowych są cyklizacje Bergmana,40a,b 

Myersa-Saito41 lub Vollhardta.42-44 W pierwszej z nich jako substrat wykorzystywany 

jest endiyn (lub izoelektronowy do niego układ), a aktywacja następuje termicznie lub 

fotochemicznie (sch. 4., ścieżka B, górna). Jej wariant – reakcja Myersa-Saito (sch. 4, 

ścieżka B, dolna) wykorzystuje układy skumulowane – alenoenyny i wymaga 

mniejszego nakładu energii. Może również wykorzystywać endiyny z zastosowaniem 

kompleksu metalu przejściowego jako katalizatora. Cyklizacja Volhardta jest 

katalizowana kompleksami kobaltu i prowadzi do otrzymania dihydroacenów, które 

następnie utlenia się m. in. z wykorzystaniem DDQ (sch. 4., ścieżka C). 

                                                           
§Jest to tzw. reakcja heksadehydro-Dielsa-Aldera. „Dehydro” oznacza wprowadzenie wiązania potrójnego 

zamiast podwójnego – stąd usunięcie atomów wodoru, zaś przedrostek „heksa” określa, ile atomów 

wodoru zostało usuniętych. Możemy więc mówić o reakcji didehydro- (jedno wiązanie potrójne w 

strukturze substratów), tetradehydro- (dwia wiazania potrójne) i heksadehydro (trzy wiązania potrójne). 
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Schemat 4. Sposoby rozszerzania chmury π przez: A – benzanulację kaskadową, B – cyklizację 

Bergmana/cyklizację Myersa-Saito, C – reakcję Vohlardta, D – sprzęganie wewnątrzcząsteczkowe. 

 

Druga strategia wykorzystuje wewnątrzcząsteczkową cyklizację 

z wykorzystaniem odpowiednio podstawionych acenów np. w reakcji Scholla 

(sch. 4, D).45,46 Sprzęganie to zachodzi pod wpływem kwasu Lewisa (np. FeCl3, AlCl3), 

po którym następuje etap utlenienia prowadzący do aromatyzacji właściwego produktu. 

Inna metoda sprzęgania zakłada wykorzystanie bromu lub jodu jako utleniaczy 

w trakcie naświetlania, a także utleniaczy takich jak DDQ, p-chloranil, PIFA lub 

PIDA.45 

Różnica w omawianych podejściach opiera się na wykorzystywanym substracie 

– w pierwszym przypadku w trakcie syntezy możliwe jest otrzymanie odpowiednio 

zmodyfikowanego głównego łańcucha acenowego, w drugim zmienia się już wcześniej 

otrzymany. W obu podejściach można otrzymać pochodne, które pozwalają na 

obserwację oczekiwanych właściwości rdzenia acenowego, np. związki 16,46 17,47 18,40, 

na rysunku 13, jednak wprowadzenie nieodpowiednich podjednostek aromatycznych 

niezależnie od podejścia syntetycznego może doprowadzić do zaobserwowania 

dominacji zjawisk lokalnych.  
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Trzecią metodą rozszerzenia chmury π jest kondensacja przygotowanych 

wcześniej mniejszych prekursorów w celu otrzymania jednego długiego łańcucha 

acenowego stabilizowanego bocznymi rozgałęzieniami. W tym przypadku łatwo jednak 

doprowadzić do sytuacji, gdzie lokalna aromatyzacja łączonych fragmentów będzie 

efektywniej stabilizować całą cząsteczkę niż wygenerowanie delokalizacji globalnej. 

Do takiej sytuacji dochodzi m. in. w przypadku związków z rdzeniami pirenowym 

(19)48 lub perylenowym, (20)49 gdzie mimo połączenia z długimi podjednostkami 

acenowymi nie obserwuje się ich włączenia w globalną delokalizację.50-52 

 
Rysunek 13. Wybrane przykładu stabilizacji acenu przez rozszerzenie chmury π. Na czerwono 

zaznaczono dominujące fragmenty (aza)acenowe. 

 

 Jak pokazano, udział dodatkowych orbitali umożliwia efektywniejszą 

dystrybucję energii, jednak może zaburzać delokalizację i prowadzić do obserwowania 

lokalnych efektów aromatyczności (por. rys. 13). W związku z tym synteza takich 

układów wymaga wybrania substratów w taki sposób, aby zachować równowagę 

pomiędzy wymienionymi efektami. W projektowaniu tak silnie rozbudowanych 

układów pomocnym parametrem okazują się wartości NICS(1), wyznaczone dla 
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wcześniej zoptymalizowanej geometrii projektowanego układu, który sugeruje, jakie 

motywy strukturalne dobudowywane do głównego łańcucha będą najlepiej stabilizować 

główną chmurę π przy jednoczesnym zachowaniu struktury elektronowej acenu, 

odpowiedzialnej za jego odpowiedź optyczną i minimalizowaniu wpływu efektów 

lokalnych.  

Możliwość wykorzystania nowoczesnych technik obrazowania otworzyła drogę 

do prowadzenia syntezy długich acenów na powierzchni. Pozwala to na uniknięcie 

problemów z rozpuszczalnością i jednocześnie na kontrolę procesu praktycznie na 

poziome atomowym. Kolejną zaletą syntezy na powierzchni jest możliwość 

prowadzenia jej w całości lub, po przygotowaniu prekursorów, tylko poszczególnych 

etapów. Depozycja może odbywać się zarówno z par substratów jak również 

z rozpuszczalnika lub układu rozpuszczalnik-para.53 

2.3. Post-syntetyczne modyfikacje chmury π 

Spośród przedstawionych metod stabilizacji acenu w wyniku modyfikacji 

strukturalnych największy wpływ na zmianę właściwości wywiera rozszerzanie chmury 

π. Efekt ten może być obserwowany jako wynik niecelowego działa, jednak można go 

również wykorzystać w sposób jak najbardziej zaplanowany. Modyfikacje tego typu 

polegają na próbie zwiększenia liczby elektronów π biorących udział w globalnej 

ścieżce delokalizacji. O powodzeniu takiej operacji decyduje to, który efekt – globalna 

lub lokalna delokalizacja – prowadzi do układu o mniejszej energii. Wyróżnić można 

kilka dominujących w literaturze metod wprowadzania takich zmian: 

 - poprzez kondensację z kolejnym fragmentem (hetero)arenowym,34 

 - poprzez wprowadzanie heteroatomów,35 

 - poprzez reakcje typu redoks.45 

Pierwsza z nich wymaga przygotowania odpowiednich bloków budulcowych. 

Wybranie konkretnych podjednostek staje się kluczowe dla uzyskania zadowalającego 

efektu. Obserwowanie globalnej delokalizacji będzie możliwe tylko, kiedy doprowadzi 

do obniżenia energii w stosunku do potencjalnego układu, gdzie zachowane zostają 

zjawiska lokalne. Niebagatelne znaczenie ma w tym przypadku ilość elektronów π 

w poszczególnych podjednostkach. Dużo łatwiejsze jest wymuszenie globalnej 

delokalizacji dla układów małoelektronowych (antracen, tetracen) ze względu na to, że 

różnica między energiami kolejnych poziomów zmniejsza się wraz z ich ilością. Każda 

kolejna para elektronowa wymaga wyższego poziomu energetycznego. Jeżeli różnica 
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między początkowym i końcowym poziomem jest mała, nakład energii konieczny do 

osiągnięcia tego drugiego nie jest rekompensowany przez obniżenie energii wynikające 

z rozszerzenia delokalizacji. W efekcie obserwuje się dwie (lub więcej) niezależne 

podjednostki, które komunikują się ze sobą w ograniczony sposób. Umożliwia to dalsze 

modyfikacje, lecz z punktu widzenia próby rozszerzenia chmury π jest bezużyteczne. 

 
Rysunek 14. Przykładowe heteroaceny zawierające skondensowane pierścienie pięcioczłonowe. 

 

Domieszkowanie struktury heteroatomami pozwala na otrzymanie 

stabilniejszych heteroacenów (rys. 14, 21 i 22).54-56 Pociąga za sobą jednak takie same 

problemy związane z delokalizacją jak w przypadku układów karbocyklicznych. 

Otwiera też wiele możliwości modyfikacji post-syntetycznych, które dla układów 

węglowych są trudne do przeprowadzenia. Dotyczy to między innymi procesów typu 

redoks, które umożliwiają przełączanie między charakterem donorowym 

a akceptorowym (wiąże się to również w tym przypadku ze zmianą charakteru 

z aromatycznego na antyaromatyczny) (2324) lub drastyczną zmianę właściwości 

(25252-) (sch. 5).56-59 

 
Schemat 5. Przykładowe heteroaceny zawierające skondensowane pierścienie pięcioczłonowe i ich 

reaktywność. 

O sukcesie rozszerzenia chmury π z wykorzystaniem heteroatomów decydują 

dwa czynniki. Pierwszym jest pozycja, w którą wprowadza się heteroatom, ponieważ 
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można w ten sposób wymusić odpowiednią strukturę elektronową (rys. 15, A). Aby 

otrzymać układ izoelektronowy do acenu o właściwościach do niego zbliżonych należy 

wygenerować koniugację typu dienowego (26), która jest właściwa dla acenów lub 

szerzej, dla PAH. Inne właściwości przy tej samej liczbie elektronów zaobserwujemy 

w momencie, gdy wygenerowana zostanie koniugacja typu chinoidalnego (27).60 

Drugim czynnikiem wspomagającym stabilizację i rozszerzenie chmury π jest 

włączenie w strukturę pierścienia pięcioczłonowego, gdzie wierzchołkowy atom węgla 

może zostać zastąpiony przez heteroatom. Takie jego umiejscowienie pozwala na 

efektywny udział wolnej pary elektronowej w globalnej ścieżce delokalizacji. 

Dodatkowo pozycje te są podatne na modyfikacje post-syntetyczne (substytucja, reakcje 

typu redoks). Redukcja układów zawierających azot może prowadzić do przerwania 

globalnej delokalizacji i znacznej zmiany właściwości. Ze względu na przewodnictwo 

można również prowadzić procesy redoks elektrochemicznie kontrolując stopień 

redukcji lub utlenienia. Odpowiednie umiejscowienie heteroatomów w pierścieniu 

sześcioczłonowym umożliwia z kolei wymuszenie struktury chinoidalnej (28, 29).60,61  

 
Rysunek 15. Wybrane aceny i tioaceny z zaznaczonymi dienowymi (czerwony) i chinoidalnymi 

(czarny) układami par elektronowych oraz wyróżnionymi sekstetami Clara. 

2.4. Birodniki 

Wpływanie na strukturę elektronową przez modyfikacje chmury π nie ogranicza 

się tylko do samego jej rozszerzenia. Odpowiednie rozmieszczenie podstawników i/lub 

heteroatomów w strukturze projektowanego (hetero)acenu pozwala wpływać na 
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właściwości magnetyczne z niej wynikające. Najczęściej mamy do czynienia z układem 

zamkniętopowłokowym, gdzie wszystkie elektrony są sparowane zgodnie z regułą 

Hunda i zakazem Pauliego. W przypadku antracenu (sch. 6, 30) i dłuższych acenów 

można jednak teoretycznie wyróżnić również strukturę, gdzie 12 elektronów π zostaje 

zebranych w sekstety Clara (por. prdz. 1.2.2), natomiast dwa pozostałe elektrony zostają 

rozdzielone w pozycje 9 i 10 z zachowaniem spinu (30S). Taka struktura nazywana jest 

otwartopowłokowym birodnikiem singletowym (ang. open-shell diradicaloid). Jego 

cechą charakterystyczną jest termicznie dostępny stan trypletowy (30T), łatwo 

obserwowalny w EPR oraz batochromowo przesunięte widmo UV ze stopniowo 

zanikającym fragmentem w bliskiej podczerwieni. Układ birodnikowy może być 

równoważony przez układ dienowy lub chinoidalny, w których wszystkie elektrony są 

sparowane, a cząsteczka zachowuje inną ścieżkę delokalizacji, o ile jest możliwa.60 

Aby móc zaobserwować birodniki niezbędne jest stworzenie takiej struktury, 

w której energetycznie preferowana jest lokalna 6π-elektronowa delokalizacja (sekstety 

Clara, por. rys. 5) i dodatkowo pozycje, w których lokalizuje się rodnik, są 

stabilizowane elektronoakceptorowymi podstawnikami, najczęściej dużymi grupami 

tert-butylowymi. Niebagatelne znaczenie ma tutaj długość acenu i wielkość chmury π.  

 
Schemat 6. Możliwe struktury rezonansowe antracenu z wyróżnieniem układu birodnikowego. Na 

czerwono zaznaczono ścieżki delokalizacji. 

 

Birodniki i struktury polirodnikowe stały się obiektem zainteresowania 

szczególnie dla grup Wu i Chi. Ich prace skupiają się na liniowych i cyklicznych 

strukturach nanografenowych, w których można wskazać kilka czynników 

wpływających na stopień udziału formy birodnikowej w rezonansie.60-63 

Często spotykanym motywem strukturalnym w tego typu układach jest fragment 

fluorenowy. Grupa Haleya prezentuje kilka różnych ścieżek otrzymywania 

modyfikowanych indenofluorenów.64 Wszystkie one wykorzystują acylowanie Friedla-

Craftsa jako kluczowy etap (rys. 16, A). Odpowiednie podstawienie prekursora 

wprowadzającego centralny pierścień fenylowy (31, 32)64 pozwala na sterowanie 

położeniem wierzchołkowego atomu węgla w pierścieniu pięcioczłonowym, które 
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wpływa na strukturę elektronową produktu i pozwala generować struktury birodnikowe 

(34, 35),64 w których wierzchołkowa pozycja pięcioczłonowego pierścienia jest 

stabilizowana odpowiednim podstawnikiem wprowadzanym do struktury 33 przez 

reakcję z odpowiednimi bromkami magnezowymi/litopochodnymi wybranych alkinów 

(34) lub aryli (35), a następnie redukcję. Umożliwia to wyróżnienie sekstetów Clara 

(rys. 17) i wyodrębnienie rodnika w tej pozycji. Drugi rodnik pojawia się na drugim 

skondensowanym fragmencie fluorenowym (36S).62.  

 
Rysunek 16. Otrzymywanie indenofluorenów przez ścieżkę wewnętrzną (ścieżka górna A) lub 

ścieżkę zewnętrzną (ścieżka dolna A). B – różne warianty podstawników. 

 

Termicznie dostępny stan trypletowy otwiera nowe możliwości w kontrolowaniu 

aromatyczności. Korzystając z reguły Bairda można założyć, że odpowiednio 

zaprojektowany układ birodnikowy może być przeprowadzany ze stanu aromatycznego 

wg Hückla w stan antyaromatyczny wg Bairda (efektem jest przełączenie 

aromatyczności) tylko za pomocą niewielkiej zmiany temperatury. Dodatkowo można 

w ten sposób potencjalnie przejść od lokalnie aromatycznego systemu birodnikowego 

z sekstetami Clara do aromatycznego z globalna ścieżką delokalizacji bez zmiany liczby 

elektronów w układzie, a tylko zmianą spinu, o ile zmiana ta będzie korzystna 

energetycznie. 
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Rysunek 17. Równowaga między zamkniętopowłokowym i otwartopowłokowym układem 

birodnikowym. 

 

Charakter birodnikowy i polirodnikowy wykazują nie tylko aceny. Układy 

inspirowane węglowodorem Cziczibabina (38), wstęgi rylenowe (39), peri-

skondensowane PAH (40), zaprezentowane na schemacie 7, to przykłady płaskich, 

rozbudowywanych w dwóch wymiarach układów.60 Z drugiej strony pojawiają się 

systemy cykliczne, w których okresowość charakterystycznych podjednostek 

(hetero)acenowych determinuje strukturę elektronową. Układy makrocykliczne 

stanowią odrębną grupę związków, które często wykorzystują aceny w swojej 

strukturze. 

 
Schemat 7. Węglowodory aromatyczne wykazujące charakter bi- lub polirodnikowy. 

38 - Węglowodór Cziczibabina, 39 - wstęga rylenowa z zaznaczoną topologią krawędzi 

(niebieska – zig-zag, zielona – krzesłowa). 
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2.5. Właściwości optyczne i elektryczne (hetero)acenów 

Cechami decydującymi o tak dużej popularności (hetero)acenów wśród badaczy 

są ich właściwości optyczne i elektryczne. Na widmie absorpcji acenu (rys. 18, widmo 

pentacenu)65 można wyróżnić trzy podstawowe pasma lub ich grupy. **  Pasmo β 

odpowiada za najintensywniejszą absorpcję, jest przesunięte w stronę fal fioletowych 

lub UV. Pasma p są najbardziej charakterystyczne dla acenu, tworzą kaskadę kilku 

pasm z rosnącą w stronę czerwieni intensywnością. Trzecia grupa to pasma α, które 

wykazują najsłabszą absorpcję, ich położenie jest zróżnicowane. Widmo emisji jest 

odbiciem lustrzanym pasm p, przesunięcie Stokesa wynosi ok. 50-70 nm. Rozszerzenie 

acenu o kolejną podjednostkę fenylową prowadzi do batochromowego przesunięcia 

maksimum widma o ok. 70-100 nm. Wykorzystując tę cechę można zaprojektować 

układy absorbujące w bliskiej podczerwieni, które potencjalnie mogą mieć 

zastosowanie w organicznej optoelektronice.1 Wysokowydajnie emitujące 

w podczerwieni związki organiczne, które jednocześnie wykazują dobre przewodnictwo 

elektryczne są pożądanym materiałem aplikacyjnym. Są też wykorzystywane 

w polimerach przewodzących, gdzie mery z podjednostkami (hetero)acenowymi 

stanowią centrum emisji. Są też dobrymi donorami elektronów π, które ze względu na 

słabe związanie biorą udział w przewodzeniu prądu.1  

 
Rysunek 18. Widmo pentacenu jako reprezentatywne dla acenów z wyróżnionymi pasmami β, α i p. 

 

Mechanizm przewodzenia dla acenów opiera się na wzbudzeniu elektronów π 

z poziomu HOMO na poziom LUMO co wytwarza gradient ładunku w pewnych 

fragmentach cząsteczki. Elektrony uzupełniają niedobór ładunku ujemnego, co wymaga 

                                                           
**  Warto zwrócić uwagę na podobieństwo między widmem pentacenu na rysunku 18 i widmem 

elektronowym TPP (rys. 6, str 22). 
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ich przepływu. W przypadku acenów najczęściej mamy do czynienia 

z półprzewodnikami typu p, gdzie nośnikiem ładunku jest pozyton, natomiast nadmiar 

elektronów wprowadzony m. in. przez obecność atomów azotu prowadzi do 

przewodnictwa typu n z elektronem jako nośnikiem ładunku.66 Wprowadzanie 

podstawników bogatych lub ubogich w elektrony pozwala na znaczące modyfikacje 

przewodnictwa i otrzymywanie układów złożonych z fragmentów typu donor 

i akceptor. W takich cząsteczkach acen jest wykorzystywany jako centrum emisyjne do 

którego wpompowywane są nośniki ładunku. Ich rekombinacja powoduje wzbudzenie 

elektronów w acenie, które następnie ulegają przejściu do stanu podstawowego 

z wyemitowaniem fotonu. Połączenie przewodnictwa i elektroluminescencji stanowi 

o wyjątkowej użyteczności acenów w projektowaniu urządzeń elektronicznych 

wykorzystujących materiały organiczne.1 
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3. Globalnie (anty)aromatyczne związki makrocykliczne 

3.1. Związki makrocykliczne 

Związki makrocykliczne stanowią jedną z najchętniej eksplorowanych obecnie 

grup związków organicznych. Ich zamknięta struktura pozwala na projektowanie 

układów o bardzo zróżnicowanym zastosowaniu. Zwykle opiera się ono na 

wykorzystaniu wnęki wewnątrz makrocyklu jako centrum koordynacyjnego, co 

pozwala na stosowanie ich jako ligandów chelatujących, wyłapywaczy jonów, 

transporterów międzyfazowych czy katalizatorów.67 Rozmiar wnęki stanowi 

o potencjale ligacji makrocyklu. Odpowiednio duży układ może tworzyć 

wielordzeniowe kompleksy, jednak komplikacja jego geometrii i tym samym energia 

potrzebna do stabilizacji konformacji koniecznej do efektywnej insercji lub chelacji 

utrudnia znacznie kontrolę nad tym procesem i obniża wydajność. Odpowiednie 

dopasowanie rozmiaru wnęki pozwala na selektywne oddziaływanie tylko z jednym 

wybranym jonem lub atomem. Umożliwia to zarówno uniknięcie niepożądanych 

interakcji, jak również zastosowanie konkretnego makrocyklu jako katalizatora dla 

bardzo wąskiej grupy substratów. Z jednej strony jest to ograniczenie, z drugiej pozwala 

na przeprowadzenie katalizy z wysoką wydajnością.  

Makrocykl jest zbudowany zwykle z jednej lub kilku okresowo powtarzających 

się podjednostek, które tworzą zamknięty system. Synteza typu „one-pot” sprawdza się, 

kiedy oczekiwany produkt jest preferowany termodynamicznie lub kinetycznie. 

W innym przypadku konieczne jest przygotowanie prekursorów do cyklizacji. 

Ze względu na wykorzystywane jednostki budulcowe można wyróżnić kilka 

typów makrocykli. Główną różnicą między nimi jest obecność lub brak sprzężonego 

układu wiązań π obejmującego cały szkielet makrocykliczny. Do grupy 

niearomatycznych makrocykli zaprezentowanych na rysunku należą m. in. 

kaliks[n]areny (41, 42), cyklofany (43), etery koronowe (44)67-70 (rys. 19). Do 

makrocyklicznych związków aromatycznych zaliczyć należy m. in. porfirynoidy, 

[n]annuleny, koroneny. Ich aromatyczność wynika wprost z układu sprzężonych wiązań 

π (jak w przypadku najprostszych annulenów) lub z odpowiedniego doboru jednostek 

budulcowych, które stają się donorami elektronów π do globalnej ścieżki delokalizacji. 

Doskonałymi kandydatami do tej roli są PAH i ich heteroatomowe analogi.  
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Rysunek 19. Przykładowe makrocykliczne związki niearomatyczne (41-kaliksaren, 42-kalikspirol, 

43-paracyklofan, 44-eter koronowy). 

 

3.2. [n]Annuleny i koroneny 

Makrocykliczne związki aromatyczne można podzielić ze względu na sposób 

połączenia budujących je podjednostek. [n]Annuleny, których przykłady pokazano na 

rysunku 20, to najprostsze makrocykle o globalnej ścieżce delokalizacji zbudowane 

z atomów węgla sp2 tworzących cykliczny układ sprzężonych wiązań podwójnych. 

Najmniejszym związkiem w tej grupie jest formalnie [4]annulen (45), czyli 

cyklobutadien. Cyfra w nazwie oznacza liczbę atomów węgla tworzących makrocykl. 

Należy zaznaczyć, że nie każdy annulen będzie wykazywać 

aromatyczność/antyaromatyczność. Prócz obecności sprzężonego układu wiązań π 

równie istotnym czynnikiem staje się planarność całej molekuły (46). Jej zaburzenie 

znacząco ogranicza nakładanie się orbitali p i utrudnia delokalizację, w skrajnych 

warunkach całkowicie ją blokując.71 

 
Rysunek 20. Annuleny. 46 – po lewej struktura formalna, po prawej jedna z możliwych konformacji 

przestrzennych. 

 

Struktura elektronowa typu annulenowego jest często obecna w innych 

związkach makrocyklicznych (np. w porfirynoidach i cyrkulenach). Można też 
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otrzymać układy, gdzie w obrębie jednego makrocyklu pojawiają się dwie 

konkurencyjne bądź niezależne ścieżki delokalizacji typu annulenowego. W niektórych 

przypadkach prowadzi to do konkurencji między tworzeniem globalnych ścieżek 

delokalizacji biegnących po krawędzi wewnętrznej oraz zewnętrznej i lokalną 

aromatycznością w obrębie arenu. Dzieje się tak np. w przypadku kekulenu 47 (sch. 8), 

gdzie potencjalnie może ustalić się równowaga między formą „Clara” i dwiema 

niezależnymi aromatycznymi ścieżkami delokalizacji typu annulenowego – wewnętrzną 

18π i zewnętrzna 30π. Najnowsze badania z wykorzystaniem zaawansowanych metod 

mikroskopowych pozwalają na stwierdzenie, że w tym przypadku dominuje układ 

z wyodrębnionymi sekstetami Clara.72 

 
Schemat 8. Równowaga między globalną i lokalną delokalizacją w kekulenie. 

 

Odpowiedni dobór fragmentów budulcowych makrocyklu pozwala na kontrolę 

nie tylko nad równowagą między globalną i lokalną delokalizacją, ale również może 

prowadzić do wyróżnienia dwóch różnych ścieżek o charakterze aromatycznym 

i antyaromatycznym, a co za tym idzie do modyfikacji właściwości wewnątrz i na 

zewnątrz makrocyklu. W obrębie jednej cząsteczki pojawia się wtedy prąd diatropowy 

generowany przez ruch elektronów w obrębie ścieżki aromatycznej i prąd paratropowy 

pochodzący od elektronów, które mają udział w ścieżce antyaromatycznej. Postulowane 

zachowanie znajduje swoje odzwierciedlenie w obserwowanych właściwościach 

spektroskopowych np. 1H NMR, gdzie przesunięcia sygnałów pochodzących od 

protonów wewnątrz i na zewnątrz makrocyklu stają się swoistym miernikiem 

wskazującym na siłę (anty)aromatyczności. Odpowiednio zmodyfikowane (najczęściej 

z wykorzystaniem tych samych idei co dla liniowych cząsteczek) oparte na 

anulenowym typie delokalizacji cykliczne PAH mogą wykazywać charakter 

polirodnikowy. Związki tego rodzaju są obiektem zainteresowania m. in. grup Wu, Chi 

i Stępnia.73-77 
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Inną klasą związków makrocyklicznych wykazujących charakter globalnie 

aromatyczny są koroneny, wśród których najprostszym szkieletem jest związek 48 

(rys. 21) konstruowany z pierścieni sześcioczłonowych. Taka konstrukcja powoduje, że 

w 48 możliwe jest obserwowanie dwóch niezależnych prądów diatropowych 6 

i 18Wprowadzenie pierścieni pięcioczłonowych prowadzi do zaburzenia płaskiej 

struktury ze względu na zmianę geometrii wynikającą z naprężenia koniecznego do 

budowy wiązania i ich obecność umożliwia otrzymanie niepłaskich koronenów.74 Na 

bazie tych szkieletów możliwe jest też konstruowanie układów z wykorzystaniem 

heteroatomów (np. 49) z dwoma konkurencyjnymi prądami diatropowymi – typowym 

dla rdzenia benzenowego (6) i rozszerzonego do 22 elektronów obrzeża. 

W zależności od rodzaju atomu (możliwość przyjęcia lub donacji pary elektronowej) 

modyfikuje się w ten sposób właściwości elektryczne, które są jednymi 

z najważniejszych w odniesieniu do koronenów.77 Z drugiej strony kondensowanie 

elektronodonorowych fragmentów heterocyklicznych ze strukturami o dobrze 

zdefiniowanej chmurze π (50) może prowadzić do jej destabilizacji i hipsochromowego 

przesunięcia maksimum absorpcji w związku z zaburzeniem poziomów 

energetycznych.78 

 
Rysunek 21. Modyfikowane koroneny.78 

 

Rozbudowane koroneny należą do nanografenów. Potencjał aplikacyjny tych 

związków jest niepodważalny. Dlatego też kontrola nad chmurą π staje się kluczowa, 

gdyż to właśnie ona jest odpowiedzialna za obserwowane zachowanie. Prowadzi to do 

pytania, jak duży układ da się kontrolować i wpływać nań bez destrukcji? Jakie metody 

rozbudowy są najodpowiedniejsze dla utrzymania jak najlepszej kontroli nad finalnym 

związkiem? Grupa Andersona eksploruje związki makrocykliczne, w których 

jednostkami budulcowymi są mniejsze makrocykle, głównie porfiryny (rys. 22). 
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Prowadzi to otrzymania struktur o dużych rozmiarach (51), które są stabilizowane 

oddziaływaniami koordynacyjnymi z specjalnie zaprojektowanymi podjednostkami.  

 

 
Rysunek 22. Nanopierścień otrzymany w wyniku syntezy templatowanej. 

 

Synteza tego typu układów, nazywana templatowaną (sch. 9) pozwala na 

odpowiednie rozmieszczenie w przestrzeni prekursorów, co znacznie ułatwia 

przeprowadzenie ostatniego etapu ze względu na to, że w przypadku braku swego 

rodzaju siatki z rozmieszczeniem substratów pożądany produkt nie byłby preferowany 

kinetycznie i/lub termodynamicznie. Templatem, czyli wzorem jest struktura 

oddziałująca z substratem A, która posiada odpowiednią geometrię. Oddziaływania te 

muszą być niewrażliwe w warunkach cyklizacji i jednocześnie nie powinny wpływać na 

finalne właściwości otrzymanego makrocyklu. Pozwala to na otrzymanie dużych 

struktur makrocyklicznych z dobrą wydajnością, co nie byłoby możliwe bez użycia 

templatu.79-81 

 
Schemat 9. Synteza templatowana. Półprodukt otrzymany w wyniku reakcji templatu z substratem A 

pozwala na odpowiednie ułożenie go w przestrzeni, konieczne do dalszej reakcji. 
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3.3. Porfirynoidy†† 

Efektywna koniugacja i cykliczna delokalizacja to bez wątpienia atrybuty 

przypisywane szkieletom porfirynowym. Jak wspomniano wcześniej, znaczące 

powiększenie szkieletu makrocyklu może powodować zaburzenie delokalizacji. Jednak 

płaskość szkieletów tetrapirolowych powala na dobre zdefiniowanie ścieżki globalnej 

delokalizacji. Taka konstrukcja powoduje znaczną zmianę właściwości względem 

koronenów pomimo porównywalnej liczny elektronów . Bez wątpienia historycznie, 

ale również ze względu na swoja rolę biologiczną najistotniejszym szkieletem w tej 

grupie związków jest porfiryna (52; rys. 23) – symetryczny układ, który można 

otrzymać w wyniku kondensacji pirolu i odpowiedniego aldehydu. Opis modelu 

delokalizacji wciąż jest dyskutowany, jednak powszechnie przyjęło się opisywać 

koniugację w porfirynie jako mostkowany annulen. Ten model wprowadzony został 

przez Vogela i współpracowników, który traktował porfirynę jak obwód annulenowy, 

w obrębie którego można dowolnie umieścić atomy azotu.82 To prowadzi do 

powstawania izomerów porfiryny (np. porficen 53), które wykazują nieco inne 

właściwości spektroskopowe. Dalsze modulacje można wyróżnić dla innych izomerów 

(np. 54)83 czy zmniejszonych (55, 56, 57) lub zwiększonych (58) porfirynoidów. 

W zależności od miejsca obserwowanej redukcji można wyróżnić zaburzenie globalnej 

delokalizacji rejestrowane dla floryny (59) lub batochomowe przesunięcie absorpcji 

obserwowane dla chloryny (60).  

Zaprezentowane zróżnicowanie szkieletów w rodzinie porfirynoidów opiera się 

na zmianach strukturalnych w obrębie makrocyklu. Szkielet porfiryny (52) zbudowany 

jest z czterech pierścieni pirolu połączonych z mostkującym atomem węgla sp2 

w pozycji α pirolu. Zawiera więc co najmniej cztery mostkujące atomy węgla, które 

nazywane są pozycjami mezo. Niepodstawione atomy w pierścieniu pirolu nazywane są 

pozycjami β. Nazwę porfiryny podaje się z uwzględnieniem liczby mostkujących 

atomów węgla, pierścieni (hetero)arenowych i ich ilości. W przypadku układu 52 

będzie to więc (1.1.1.1)tetrapiroloporfiryna. Uwzględniając podstawniki w pozycjach 

mezo należy podać odpowiednie lokanty.  

                                                           
††  Wszystkie schematy przedstawione w tym podrozdziale pomijają podstawniki w pozycjach mezo 

porfirynoidów dla klarowności przekazu, chyba że ich prezentacja jest konieczna. 
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Rysunek 23. Porfirynoidy. 

 

 Makrocykle należące do tej grupy otrzymuje się na drodze kondensacji 

katalizowanej kwasem, która prowadzi do porfirynogenu ostatecznie utlenianego do 

porfirynoidu. Zwiększenie zapotrzebowania na specyficznie podstawione makrocykle 

doprowadziło do opracowania szeregu podejść syntetycznych (m.in. kondensację 

MacDonalda84 (sch. 10, A), kondensację Lindseya85 (sch. 10, B) oraz kondensacje typu 

„[m+n]” (sch. 10, C)) dzięki czemu można obecnie otrzymać bardzo precyzyjnie 

modyfikowane makrocycle. 

 
Schemat 10. Metody otrzymywania porfiryn. A- kondensacja MacDonalda, B- kondensacja Lindseya, C- 

kondensacja [3+1]. 
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Rysunek 24. Delokalizacja w wybranych porfirynoidach. 

 

 Przy obecności ścieżki delokalizacji obejmującej cały makrocykl porfirynoidy 

wykazują globalną (anty)aromatyczność, zaś ich ścieżka delokalizacji jak zostało 

powiedziane wcześniej, odpowiada typowi annulenowemu (rys. 24).5,82 Modyfikacja 

globalnej aromatyczności może następować w wyniku wymiany pirolu na inny 

(hetero)aren, głownie na furan, tiofen, selenofen lub tellurofen. Wymianie tej może 

podlegać tylko jeden lub więcej pierścieni pirolowych. Wprowadzenie cyklopentadienu 

daje w rezultacie karbaporfirynę z atomem węgla sp2 we wnęce koordynacyjnej.86 

Każda z tych zmian niesie za sobą nowe możliwości modyfikacji post-syntetycznej, 

z których najpowszechniejsza jest insercja atomu metalu przejściowego do wnęki 

koordynacyjnej (rys. 25, 61-63).5-10,87 

 
Rysunek 25. Kompleksy metali przejściowych z porfirynami.  

 

Wnęki koordynacyjne porfirynoidów opisuje się za pomocą symboli atomów, 

które je tworzą. Klasyczny szkielet porfirynowy ma zgodnie z tym wnękę NNNN – 

cztery atomy azotu należące do czterech pierścieni pirolu. Wprowadzenie innego 

heteroatomu lub atomu węgla prowadzi zatem do zmiany otoczenia tworzącego tę 

wnękę (rys. 25), a co za tym idzie, do zmiany możliwości ligacyjnych całego 

makrocyklu. Sama insercja może wymagać zmiany stopnia utlenienia, co prowadzi do 

zmiany charakteru makrocyklu. Jest to związane z dostarczeniem lub oddaniem 

elektronów π liganda, które są konieczne w procesie koordynacji. Następuje zmiana 

liczby elektronów π wymuszona przez proces redoks oraz zmiana geometrii wymuszona 
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przez zachowanie najbardziej korzystnej energetycznie konformacji. W konsekwencji 

obserwuje się drastyczną zmianę we właściwościach, zwłaszcza optycznych.7,87 

 Modyfikacja porfiryn może zostać przeprowadzona przez wymianę pierścienia 

pirolu na aren o innej liczbie atomów (rys. 26), co prowadzi do włączenia jego chmury 

π do globalnej ścieżki delokalizacji lub przerwania jej (64-66).88,89 Makrocykle tego 

typu stanowią bardzo interesującą podgrupę porfiryn ze względu na swoistą 

hybrydowość. Pozwala ona wykorzystać potencjał modyfikacyjny zarówno całego 

szkieletu makrocyklu, jak również samego fragmentu arenowego. Sposób modyfikacji 

będzie silnie zależeć od tego, jak efektywnie chmura π arenu zostanie włączona 

w globalną ścieżkę delokalizacji. Innymi słowy – równowaga między globalną i lokalną 

ścieżką delokalizacji (a w tym przypadku również aromatycznością) jest decydująca dla 

właściwości tak otrzymanego układu.88,89 

 
Rysunek 26. Porfiryny z wbudowanym fragmentem acenowym. 
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4. Makrocykle porfirynoidowe z włączonym fragmentem 

(hetero)acenowym‡‡ 

Tworząc układy hybrydowe należy wybrać przynajmniej dwie jednostki 

budulcowe, które po połączeniu będą wykazywać właściwości wynikające z nie tyle 

z sumy co z wzajemnego wpływu wszystkich fragmentów. Wpływ ten trzeba 

rozpatrywać w obu kierunkach: wpływ fragmentu A na B i wpływ fragmentu B na A. 

Niewielka zmiana jednej jednostki może w znaczący sposób zmienić efekt końcowy 

właśnie ze względu na złożone zależności, którym poddane są układy hybrydowe.  

Modyfikacje porfiryn polegające na wymianie jednego lub kilku pierścieni 

pirolu na inny aren dają hybrydy, w których zmianie ulega głównie geometria całej 

cząsteczki, jej potencjalna reaktywność i powinowactwo wnęki do wiązania wybranych 

jonów. W przypadku (hetero)acenu jako fragmentu użytego do modyfikacji można 

mówić o trzech różnych jej sposobach. Pierwszy zakłada samą wymianę pierścienia na 

acen z zachowaniem jednego atomu wewnątrz wnęki koordynacyjnej (sch. 11, A,B). 

Drugi to zmiana sposobu włączenia przez zmianę pozycji, przez które acen łączony jest 

z pozycjami mezo (sch. 11, C, D). Z punktu widzenia obejmy makrocyklicznej można 

mówić albo o połączeniu poprzez pozycje mezo lub bezpośrednio przez wiązanie pirol-

acen.  

 
Schemat 11. Przykłady włączenia acenu w strukturę porfiryny. 

                                                           
‡‡ W rozdziale tym na schematach i rysunkach pominięto podstawniki w pozycjach mezo dla klarowności 

przekazu. 
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 Trzeci sposób modyfikacji to rozbudowa pierścienia makrocyklicznego przez 

dobudowanie fragmentu acenowego z wykorzystanie pozycji β lub mezo. Takie 

wprowadzenie acenu pozwala na wygenerowanie konkurencji między delokalizacją 

w obrębie pierścienia porfirynoidu a obejmującą część lub całość otrzymanej struktury 

hybrydowej. 

 Na potrzeby pracy nacisk położony zostanie na modyfikacje chmury π 

(hetero)acenu i fragmentu makrocyklicznego w wyniku ich połączenia w jedną 

strukturę, którego efektem będzie zmiana właściwości spektroskopowych przejawiająca 

się głównie w odpowiedzi optycznej i zmianie wartości przesunięć chemicznych 

w spektroskopii NMR. Pominę nową reaktywność, która jest generowana przez zmianę 

otoczenia wnęki koordynacyjnej makrocyklu.§§ 

4.1. Włączenie przez wymianę pirolu 

Wymiana jednego lub większej liczby pierścieni pirolowych pozwala na 

włączenie w strukturę porfirynoidu acenu, którego elektrony π zostaną włączone do 

globalnej ścieżki delokalizacji. Najczęściej do tego celu używane są benzen, naftalen 

i antracen oraz ich azotowe analogi – pirydyna, chinoksalina oraz benzochinoksalina. 

Oprócz samego motywu acenowego istotne są też pozycje wykorzystane w tym celu. 

Ich wariowanie pozwala na kontrolę nad geometrią i efektywnością nakładania 

orbitali π.  

4.1.1. Benzi-, nafti-i antriporfiryny 

Najprostszym acenem wprowadzanym do szkieletu porfiryny jest benzen. Ze 

względu na sposób jego włączenia możemy mówić o para-benziporfirynie (sch. 11, C), 

meta-benziporfirynie (sch. 11, D) i teoretycznie o orto-benziporfirynie. ***  Synteza 

benziporfiryn to kondensacja „3+1” gdzie prekursorem wprowadzającym benzen jest 

                                                           
§§ Obserwuje się kontrakcje pierścienia i zmiany potencjału ligacji wnęki koordynacyjnej ze względu na 

obecność atomu węgla (jednego lub więcej). Wprowadzenie pierścienia innego niż pięcioczłonowy 

wpływa też na geometrię, a ta na kształt wnęki. W efekcie wymusza się niepłaską strukturę i zaburza 

efektywność delokalizacji. 
***Połączenie w pozycjach orto prowadzi do otrzymania trifiryny(4.1.1), w której dwa atomy mostkujące 

z mostka C4 należą do pierścienia benzenu. 
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odpowiedni diol. Wydajność przy takim podejściu to 10-20%.87,90,91 †††  Planarność 

otrzymanych układów jest zaburzona przez wielkość wnęki w połączeniu 

z wprowadzonym motywem. W momencie insercji, gdy nie występuje wiązanie węgiel-

metal, obserwuje się wychylenie pierścienia benzenu z płaszczyzny ze względu na 

obecność atomu (lub dwóch) wodoru. Zawada ta prowadzi do zaburzenia 

delokalizacji.‡‡‡92,93 

 Prócz efektu związanego z geometrią można też zauważyć zmianę zachowania 

chmury π pierścienia benzenu zależną od sposobu połączenia. W przypadku 

m-benziporfiryny brak jest możliwości przeprowadzenia pełnej ścieżki delokalizacji. 

Podstawienie para taką możliwość już daje, pomimo zawady sterycznej wspomnianej 

wyżej.5 

 Wprowadzenie większego acenu pozwala na otrzymanie większej liczby 

makrocykli ze względu na zróżnicowanie wykorzystania różnych pozycji naftalenu do 

połączenia ze szkieletem porfirynowym. Rysunek 27 prezentuje kilka wybranych 

naftiporfiryn. Zmiana podstawionych pozycji w naftalenie znacząco wpływa na 

odpowiedź optyczną, co związane jest z przerwaniem globalnej delokalizacji. Im 

bardziej odchylony od płaszczyzny wyznaczonej przez fragment tripirolowy (lub 

tiadipirolowy) jest pierścień naftalenu, tym globalna delokalizacja jest słabiej 

zarysowana. Skrajnym przykładem jest struktura 71, gdzie podstawienie 1,5 powoduje 

wychylenie z płaszczyzny również obejmy makrocyklicznej, tworząc niepłaski 

makrocykl o topologii helicenu.94 Makroskopowym przejawem tego zjawiska jest 

zmiana charakterystycznego dla skoniugowanych porfirynoidów widma UV-Vis 

i pojawienie się pasm pochodzących od fragmentu acenowego.95,96 W przypadku 

związku 67 nadal jednak globalna ścieżka delokalizacji obejmuje 18π elektronów, co 

wskazuje na słaby w niej udział chmury π acenu.97 Zmiana sposobu łączenia naftalenu 

(69 i 70) może znacząco wpływać na przeprowadzenie ścieżki delokalizacji przez acen. 

                                                           
†††Pierwsze próby otrzymania benziporfiryn dawały oczekiwany produkt z niską wydajnością. Zmiana 

podstawników w pozycjach mezo polepszyła rozpuszczalność i tym samym doprowadziła do zwiększenia 

wydajności. 
‡‡‡  Dla meta-benziporfiryn insercje Rh i Au do wnęki zachodzą z kontrakcją sześcioczłonowego 

pierścienia do pięcioczłonowego z utworzeniem karbaporfiryny. Prowadzi to do odtworzenia ścieżki 

delokalizacji w obrębie całego makrocyklu. W przypadku para-benziporfiryn obserwuje się 

oddziaływanie metalu z wychylonym pierścieniem benzenu, które stabilizuje konformer lub prowadzi do 

następczej kontrakcji w zależności od atomu znajdującego się we wnęce i jego stopnia utlenienia. 
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Wykorzystanie pozycji 5 naftalenu jako pozycji mezo makrocyklu umożliwia 

wyróżnienie czterech różnych struktur rezonansowych z udziałem 18π lub 22π 

elektronów, podczas gdy w przypadku 70 brak jest możliwości przeprowadzenia 

ścieżki.98,99 

 
Rysunek 27. Sposoby włączenia naftalenu w strukturę porfiryny. 

 

Porównanie m-benziporfiryny (por. sch. 12, C) z jej naftalenowym analogiem 68 

prowadzi do wniosków, że wbudowanie acenu i jego rozszerzenie pozwala na 

efektywne wygenerowanie ścieżki delokalizacji zaprezentowane na schemacie 12. 

Wprowadzenie dodatkowego pierścienia benzenu umożliwia rozseparowanie ładunków 

z lokalizacją kationu na jednym z atomów naftalenu przy zachowaniu sekstetu Clara 

jako struktury stabilizującej. Obserwowane batochromowe przesunięcie pasma Soret 

jest związane z obniżeniem energii całego układu co należy powiązać z pojawieniem się 

w nim dodatkowych poziomów energetycznych (rys. 28). Umożliwiają one lepszą 

dystrybucję energii związanej z kolejnymi elektronami wprowadzonymi przez 

rozszerzenie podjednostki acenowej. Zwiększa się także liczba pasm Q, co świadczy 

o większej ilości dostępnych stanów energetycznych osiąganych w wyniku 

wzbudzenia.100 
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Schemat 12. Równowaga między lokalnymi i globalną ścieżką lokalizacji w 1,3-naftiporfirynie. 

 

 Wymiana pierścienia fenylu na pirydynę umożliwia otrzymanie szeregu 

piriporfiryn, które różnią się od siebie położeniem atomu azotu oraz sposobem 

przyłączenia do obejmy makrocyklicznej. Pirydynowy atom azotu może zostać 

wykorzystany do ligacji, ale może również ulegać protonacji, która pozwala na 

przeorganizowanie struktury elektronowej makrocyklu z jednoczesnym 

wygenerowaniem globalnej ścieżki delokalizacji podobnie jak w przypadku 1,3-

naftiporfiryn.95 

 

Rysunek 28. Widma UV-Vis 5,10,15,20-tetraarylo-m-benziporfiryny (czerwony) i 68 (niebieski)95 

 

4.1.2. Rozszerzenie chmury π przez pozycje β i mezo 

 Zgodnie z trzecią zaproponowaną strategią (aza)aceny są wprowadzane do 

struktury porfiryn głównie peryferyjnie, przez wykorzystanie do rozbudowy 

odpowiednio zmodyfikowanych makrocykli (rys. 29).§§§ Takie podejście syntetyczne 

pozwala na otrzymanie di- tri- lub oligomerycznych struktur, gdzie azaacen jest 

łącznikiem między fragmentami makrocyklicznymi (72-75).101-106 Jego zaletą jest łatwa 

funkcjonalizacja pozycji β porfiryny, która otwiera wiele możliwości wprowadzania nie 

                                                           
§§§ Głównie przez utlenianie z utworzeniem diketonu, który następnie w reakcji z diaminą daje pożądany 

fragment azaacenowy 
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tylko azotu, ale również innych heteroatomów. Ograniczenie komunikacji obu 

podjednostek z powodu wiariantywności przebiegu ścieżki delokalizacji 

z uwzględnieniem fragmentu acenowego oraz bez niego stanowi natomiast jego 

podstawową wadę. 

 
Rysunek 29. Szkielety porfirynowe rozszerzone w pozycjach β, β. 

 

 Połączenie stabilizacyjnego potencjału makrocyklu z jednoczesnym 

rozszerzeniem chmury π azaacenu stanowi jeden z ciekawszych przykładów takiego 

podejścia syntetycznego. Dodatkowo wykorzystanie antyaromatycznej podjednostki 

makrocyklicznej wyraźnie pokazuje sposób oddziaływania na siebie dwóch chmur π 

o odmiennym charakterze (rys. 30). Fenantriporfiryna, w której strukturze usunięto dwa 

pierścienie pirolu zastępując je fenantrenem (66) została utleniona z otrzymaniem 5,6-

dioksafenantriporfiryny. Tak utworzony diketon posłużył za substrat w kondensacji 

z wybranymi di- lub tetraaminami aromatycznymi (76-79).  
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Rysunek 30. Porfiryny z rozszerzonym fragmentem fenantrenowym. 

 

Opierając się na spektroskopii NMR można potwierdzić, że wraz z wydłużeniem 

fragmentu azaacenowego słabnie efekt prądu paratropowego w makrocyklu. Znaczącej 

zmianie ulegają też właściwości optyczne. Pojawiają się silne pasma powyżej 500 nm 

zaś pasma w zakresie poniżej 500 nm ulegają przesunięciu batochromowemu. Efekt 

stabilizacyjny jest bardzo dobrze widoczny.107 

W powyższym przykładzie wyróżniony fragment azaacenowy został 

wprowadzony z użyciem pozycji β i mezo. Wskazuje to na efektywność takiego 

podejścia. Karbacykliczne aceny włączone właśnie za pośrednictwem tych pozycji 

znacząco zmieniają właściwości makrocyklu. Antracen przyłączony pozycjami 1,9,8 

odpowiednio w pozycje β, mezo, β porfiryny (rys. 31, 80) całkowicie zaburza strukturę 

elektronową makrocyklu. Silne batochromowe przesunięcie maksimum absorpcji do ok. 

850 nm z jednoczesną zmianą pokroju widma i brak jednoznacznego pasma Soret 

świadczy o bardzo silnym oddziaływaniu obu połączonych chmur elektronowych 

i zaburzeniu globalnej ścieżki delokalizacji. Wynika to z wykorzystania pozycji 

bogatych w gęstość elektronową i włączonych w ścieżkę delokalizacji makrocyklicznej, 

co prowadzi do obniżenia przerwy energetycznej i w rezultacie do obserwowanego 

zachowania.109 Podobne wyniki otrzymane zostały po skondensowaniu dwóch 

pierścieni porfiryny z wykorzystaniem motywu strukturalnego 1,8-antrachinonu (81). 

Otrzymany układ wykazywał wydajną fotoluminescencję w zakresie 900-1000 nm, co 

jest zgodne w silną komunikacją między obiema jednostkami porfirynowymi i udziale 

w niej łącznika typu acenowego. Usunięcie grup ketonowych z utworzeniem indacenu 

prowadzi do zablokowania emisji przy jednoczesnym silnym batochromowym 

przesunięciu absorpcji i jej osłabieniu. Świadczy to o silnej zależności połączonych 

w ten sposób chmur π.110 
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Rysunek 31. Porfiryny skondensowane z motywem antracenowym. 

 

Przedstawione wyniki prowadzą do pytania, czy da się zaobserwować po 

pierwsze całkowite połączenie chmur π acenu i makrocyklu? Jeżeli tak, to czy da się 

selektywnie przełączyć charakter jednej podjednostki nie zmieniając właściwości 

drugiej? Innymi słowy – czy możliwe jest selektywne włączanie i wyłączanie 

właściwości jednej z podjednostek bez zaburzania właściwości drugiej? Należy w tym 

miejscu pamiętać, że hybryda wykazuje pewną sumę właściwości tworzących ją 

struktur, która wynika nie wprost z prostego dodania ich do siebie, lecz z wzajemnego 

oddziaływania. Stąd kolejnym problemem jest to, jak skutecznie wymusić efektywne 

połączenie, kiedy obie jednostki są aktywne, a maksymalnie wyeliminować 

oddziaływanie, kiedy jedna z nich jest dezaktywowana, lecz nadal wywiera wpływ na 

drugą – aktywną. 

4.2. Trifiryny(2.1.1) jako efektywne przełączniki aromatyczności 

Makrocyklem, który pozwala na osiągnięcie takiego efektu modyfikacyjnego 

jest trifiryna(2.1.1) (rys. 32, 83-85). Należy do „skurczonych” porfiryn, gdzie usunięto 

jeden z pierścieni pirolu, zaś jeden z mostków mezo wydłużono o jeden atom, tworząc 

mostek C2. Makrocykl ten wykazuje charakter aromatyczny z 14π elektronową ścieżką 

delokalizacji (sch. 13).110-113 Po wymianie kolejnej podjednostki pirolowej na furan lub 

tiofen wiąże w swojej wnęce atom wodoru, który silnie oddziałuje z otoczeniem NSN, 

a zwłaszcza NON. Dodatkowo szkielet trifiryny łatwo ulega redukcji, m. in. z użyciem 

amalgamatu cynku i po dostarczeniu do niego dwóch elektronów staje się 

antyaromatyczny z 16π elektronową ścieżką delokalizacji.111,113 

 
Rysunek 32. Przykładowe trifiryny(2.1.1) z wolnym mostkiem C2. 
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Otrzymywanie trifiryn(2.1.1) zależy od dwóch czynników:  

– od fragmentu, który mam być połączony ze szkieletem przez mostek 

węglowy C2, 

– od pierścienia, który jest wprowadzany w pozycję środkową. 

Synteza trifiryny(2.1.1) z wolnym mostkiem C2 została przeprowadzona 

z wykorzystaniem izoindolu jako „donora” pierścieni pirolowych. 

4,7‐dihydro‐4,7‐etano‐2H‐izoindol został użyty w kondensacji typu Lindseya 

z wybranymi aldehydami, a następnie produkt makrocyklizacji uległ utlenieniu z DDQ 

do pożądanej trifiryny. Tak otrzymany prekursor został poddany usunięciu mostka 

etylowego termicznie lub z wykorzystaniem karbonylków rodu lub rutenu w celu 

całkowitej aromatyzacji. Wolna zasada****wykazuje globalnie aromatyczny charakter. 

Za takim stwierdzeniem przemawia charakterystyczne widmo UV-Vis z silnie 

zarysowanymi pasmami Soret i Q. Przesunięcie protonu NH we wnęce koordynacyjnej 

przy ok. 8,20 ppm może pozornie świadczyć o słabej globalnej aromatyczności, lecz 

wpływ na takie położenie tego sygnału ma nie tylko prąd diatropowy, lecz także 

otoczenie we wnęce. Odległości między atomami azotu wynoszą ok. 2,55-2,60Å, są 

więc bardzo dobrym otoczeniem dla silnych wiązań wodorowych, które powoduje silne 

dolnopolowe przesuwanie sygnałów na widmie 1H NMR.110 

 
Schemat 13. Możliwe 14π elektronowe struktury rezonansowe przebiegu ścieżki delokalizacji  

obejmującej szkielet oksatrifiryny(2.1.1). 
 

 W przypadku konieczności wprowadzenia innego niż pirol pierścienia 

pięcioczłonowego wymagane jest przygotowanie odpowiednich prekursorów do reakcji 

kondensacji. Jeżeli w pozycji mostka C2 ma pojawić się jakaś podjednostka, 

najlepszym rozwiązaniem jest otrzymanie odpowiedniego karbinolu z użyciem 

pożądanego pierścienia pięcioczłonowego oraz otrzymanie dipirolopochodnej 

wprowadzanego w pozycję mostka związku (sch. 14, A). Tak przygotowane prekursory 

reaguje się w obecności kwasu Lewisa zgodnie z procedurą kondensacji typu 

                                                           
**** Tak nazywa się porfirynoid z wolną wnęką ze względu na funkcję pełnioną w czasie insercji atomu 

do jej wnętrza. 
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[2+1].111,113 Inne podejście jest konieczne, kiedy mostek ma pozostać wolny (sch. 14, 

B). Wtedy główną strategią jest otrzymanie tripirometanu, reakcja Villsmayera na 

pozycjach α obu skrajnych piroli, a następnie reakcja McMurry’ego w celu utworzenia 

wiązania podwójnego i makrocyklizacji.112 

 
Schemat 14. Otrzymywanie trifiryn(2.1.1) z modyfikowanym (A) i wolnym (B) mostkiem C2. 

 

Dotychczasowe badania nad wykorzystaniem unikatowej struktury elektronowej 

oksatrifiryn(2.1.1) opierały się na włączaniu poprzez mostek C2 tiofenu oraz benzenu. 

Najistotniejsze z punktu widzenia wymuszenia uwzględnienia (hetero)acenu w ścieżce 

delokalizacji jest właśnie użycie do tego celu motywu strukturalnego zawierającego 

dwuwęglowy mostek łączący dwa pierścienie pirolowe, ponieważ jest to jedyne miejsce 

modyfikowalne w całym szkielecie, gdzie prąd aromatyczny nie ma alternatywy.  

 Tiofen włączony do struktury oksatrifiryny(2.1.1) wykazuje różne właściwości 

w zależności od sposobu jego włączenia (rys. 33). Włączenie przez pozycje 2 i 3 (85) 

umożliwia alternację pomiędzy 14π i 18π elektronowymi ścieżkami, gdzie tylko dłuższa 

uwzględnia pierścień tiofenu. Użycie do tego celu pozycji 3 i 4 (86) wymusza ścieżkę 

18π z powodu koniecznego dla krótszej ścieżki rozdziału ładunku z lokalizacją anionu 

na atomie siarki. Redukcja makrocyklu i jego stabilizacja poprzez insercję atomu 

boru(III) doprowadziła do zaobserwowania paratropowego prądu wewnątrz cząsteczki. 

Antyaromatyczna molekuła wykazała zmianę właściwości optycznych, głównie poprzez 

zanik emisji oraz hipsochromowe przesunięcie maksimum absorpcji z jednoczesnym jej 

osłabieniem (rys. 35, A i B). Również porównanie widm 1H NMR prowadziło do 

stwierdzenia, że efektem redukcji jest przełączenie charakteru makrocyklu z 

aromatycznego na antyaromatyczny z włączeniem (podstawienie 3,4) lub wyłączeniem 

(postawienie 2,3) fragmentu tiofenowego.111 
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Rysunek 33. Wpływ podstawienia tiofenu na możliwość przebiegu ścieżki delokalizacji 

 

 W podobny sposób otrzymana i przeanalizowana została oksatrifiryna(2.1.1) 

z włączonym fragmentem fenylenowym 87 (rys. 34). Włączenie następuje przez 

pozycje 1 i 2 (czyli orto). Prowadzi to do konkurencji między zachowaniem ścieżki 14π 

w obrębie makrocyklu i 18π uwzględniającej skondensowany acen. W wyniku redukcji 

obserwuje się globalnie słabo antyaromatyczną hybrydę 88 z 20π elektronową ścieżką 

delokalizacji z włączonym w nią fragmentem fenylenowy. Wprowadzenie 

(hetero)acenu może więc stabilizować antyaromatyczną strukturę elektronową 

obserwowaną po redukcji trifirynowej obejmy makrocyklicznej.113 

 
Rysunek 34. Preferowane ścieżki delokalizacji (czerwona – aromatyczna, żółta – antyaromatyczna) 

w hybrydzie benzenu i oksatrifiryny(2.1.1). 

 

 

Rysunek 35. Widma UV-Vis układów 85 (po lewej, A), 86 (po lewej, B) i 87 (po prawej).111, 113 
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*** 

 Przedstawione przykłady literaturowe nie wyczerpują bogatego materiału 

dotyczącego acenów i heteroacenów, ich modyfikacji oraz wykorzystania 

w projektowaniu i otrzymywaniu związków makrocyklicznych o nietrywialnych 

właściwościach optycznych i spektroskopowych. Stanowią jedynie bazę wyjściową dla 

badań w wybranej przeze mnie wąskiej tematyce, którą porusza niniejsza praca. Nie 

mniej jednak w sposób pełen prezentują trendy w obecnie prowadzonych badaniach nad 

układami tego typu. Przedstawione w tym miejscu wyniki wskazywały na możliwość 

dalszej, bardziej pogłębionej i subtelniejszej kontroli nad oddziaływaniem makrocykl – 

acen. Kontynuowałem więc zaprezentowane wyżej prace związane z otrzymywaniem 

hybryd oksatrifiryn(2.1.1) i (hetero)acenów rozbudowując bibliotekę tych związków 

i wskazując nowe zjawiska związane z fenomenem oddziaływania dwóch niezależnych 

od siebie chmur π elektronów. 
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5. Cel pracy 

Celem tej pracy jest otrzymanie hybryd oksatrifiryny(2.1.1) i wybranych 

(hetero)acenów, przedstawionych na rysunku 36: 

A. benzo[b]furanu i benzo[b]tiofenu (89, 90),  

B. naftalenu i antracenu (91, 92) 

C. chinoksaliny i benzo[g]chinoksaliny (93, 94) 

D. benzenu i naftalenu w układach bimakrocyklicznych (95, 96), 

a następnie ocena wpływu: 

a. wymiany heteroatomu,  

b. ilości skondensowanych pierścieni,  

c. wymiany atomu węgla na azot,  

d. acenu jako łącznika między dwoma makrocyklami,  

na wzajemną komunikację chmur π łączonych w hybrydzie podjednostek. 
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Rysunek 36. Biblioteka zaprojektowanych hybryd wybranych (hetero)acenów i oksatrifiryny(2.1.1). 
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6. Część eksperymentalna 

6.1. Odczynniki i metody analityczne 

Rozpuszczalniki i reagenty 

 Wszystkie reagenty, których synteza nie jest ujęta w tej części, były używane 

jako dostępne komercyjnie bez oczyszczania, chyba że zaznaczono inaczej. THF, DMF 

i toluen były używane po oczyszczeniu na systemie SPS-500 MBraun jako bezwodne 

i odtlenione, chyba że zaznaczono inaczej. DCM był destylowany znad CaH2 

i pobierany bezpośrednio do naczynia reakcyjnego jako rozpuszczalnik w trakcie 

reakcji. Pozostałe rozpuszczalniki nie były oczyszczane, chyba że wymagała tego 

procedura. Do chromatografii używano rozpuszczalników dostępnych komercyjnie 

w jakości czda (aceton, metanol, etanol, octan etylu, chloroform, eter naftowy), HPLC 

(toluen, n-heksan, eter dietylowy) lub świeżo destylowanych (DCM). Chromatografia 

kolumnowa była wykonywana z użyciem SiO2 jako fazy stacjonarnej (silica 60 (mesh 

70-230)), chyba że zaznaczono inaczej. 

Spektroskopia NMR  

 Widma 1H NMR, 13C NMR oraz widma dwuwymiarowe zostały wykonane na 

aparatach Bruker o częstości podstawowej 600,15 MHz oraz 500 MHz. Do 

przygotowania próbek użyto fabrycznie przygotowanych rozpuszczalników: CD2Cl2, 

(CD3)2CO. Chloroform-d był używany bez oczyszczania, chyba że zaznaczono inaczej. 

Widma 1H NMR oraz dwuwymiarowe zarejestrowano z użyciem sondy o odwróconym 

gradiencie szerokopasmowym. Do wykonania widm 13C NMR użyto sondy bez 

inwersji. Widma 1H NMR zostały skalibrowane zgodnie z przesunięciem sygnałów 

resztkowych rozpuszczalników (CD2Cl2 – 5,32 ppm, CDCl3 – 7,24 ppm, (CD3)2CO – 

2,05 ppm, C6D6 – 7,16 ppm, (CD3)2SO – 2,50 ppm, C2D2Cl4 – 5,99 ppm). Wszystkie 

pomiary były wykonane w 300K, chyba że zaznaczono inaczej. Związki znane 

w literaturze zostały opisane widmem 1H NMR dla potwierdzenia struktury. Związki 

nieznane zostały scharakteryzowane z wykorzystanie widm 1H NMR i 13C NMR.  

Spektroskopia UV-Vis-NIR 

 Widma UV-Vis-NIR były rejestrowane w kuwetach kwarcowych o drodze 

optycznej l=1cm na aparatach Varian Carry-50 Bio (w zakresie 250-1100 nm) oraz 

Jasco V-770 (w zakresie 250-3200 nm). Wszystkie pomiary wykonano w temperaturze 
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298K w kuwecie kwarcowej o drodze optycznej l=1 cm. Rozpuszczalnik (DCM) był 

świeżo destylowany bezpośrednio przed użyciem.  

Luminescencja 

 Pomiary fotoluminescencji zostały wykonane na aparacie Jasco FP-860. Próbki 

przygotowano w kuwecie kwarcowej o drodze optycznej l=1cm w świeżo 

destylowanym DCM. Obliczenia wydajności kwantowej wykonano z użyciem TPP jako 

odnośnika (ϕ=0,05 w DCM).  

HPLC-CD 

 Widma dichroizmu kołowego zostały zarejestrowane z użyciem aparatu Jasco 

1500 z przystawką zmiennotemperaturową. Analizowana mieszanina została 

rozdzielona za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej na kolumnie 

chiralnej (Chirex 1030) na aparacie Shimazu. Elucja została wykonana z użyciem 

mieszaniny DCM/n-heksan (1/1). Za pomocą tej metody scharakteryzowano związki 

139 i 140. 

Spektrometria mas 

 Widma HRMS zostały zarejestrowane na aparatach Bruker apex ultra FTMS 

oraz Bruker microTOF-Q z wykorzystaniem techniki elektrosprayu. Za pomocą tej 

metody scharakteryzowano wybrane, nieznane w literaturze związki. 

Pomiary elektrochemiczne 

 Pomiary elektrochemiczne (woltamperometria cykliczna) zostały wykonane na 

aparacie PGStat 100 (Autolab) z elektrodą platynową jako zliczającą, elektrodą 

kalomelową jako elektrodą odniesienia i elektrodą grafitową jako pracującą. Wszystkie 

pomiary zostały wykonane w świeżo destylowanym DCM (0,03M roztwór TBAB) 

w zakresie -1,8 - 1,8V. Jako wzorca użyto ferrocenu. Do pomiaru wykorzystano 5 mg 

związku. Za pomocą tej metody scharakteryzowano związki 89 i 90. 

Dyfraktometria rentgenowska†††† 

Kryształy wybranych związków otrzymano przez powolne odparowanie 

wybranych rozpuszczalników. Dane zostały zebrane w temperaturze 100K na 

dyfraktometrze Xcalibur PX-κ. Struktury zostały rozwiązane z wykorzystaniem 

algorytmu SHELXT. Udokładnienia dokonano z wykorzystaniem algorytmu SHELXL 

zaimportowanymi do programu Olex2.  

                                                           
††††  Wszystkie zaprezentowane struktury krystaliczne zostały rozwiązane prze dra hab. Miłosza 
Pawlickiego 
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Analiza teoretyczna‡‡‡‡ 

Obliczenia optymalizacji geometrii zostały wykonane z wykorzystaniem 

oprogramowania Gaussian 09 w funkcjonale B3LYP z bazą 6-31G(d,p). 

Zaprezentowane zoptymalizowane geometrie wybranych struktur wykazały minimum 

energii potencjalnej. Diagramy AICD zostały wygenerowane na podstawie polecenia 

IOP(10/93=1) na tym samym poziomie obliczeń teoretycznych.  

Obliczenia MICD dla związków 89, 90, 137 i 138 zostały wykonane 

w funkcjonale B3LYP/def2-TZVP-D3-BJ z wykorzystaniem oprogramowania 

TURBOMOLE przez Marię Dimitrovą z Uniwersytetu w Helsinkach. 

6.2. Procedury syntetyczne 

 

Procedury ogólne 

Ogólna procedura reakcji Suzukiego-Miyaury114 – w kolbie trójszyjnej 

umieszono 1 eq dibromo-/tetrabromo-/dibromoditriflopochodnej, kwas 2-boronowy 

N-BOC-pirolu (1,6 eq na każdy halogen lub triflat), K2CO3 (7,5 eq na każdy halogen 

lub triflat) rozpuszczony w równej masowo ilości H2O. Dodano THF i toluen 

w stosunku 8 i 3,5 do ilości użytej wody (stosunek H2O:toluen:THF 1:3,5:8). Po 

rozpuszczeniu substratów dodano 100μL Aliquat 336 i przedmuchano N2 w celu 

usunięcia tlenu przez ok. 20 minut. Po tym czasie dodano Pd(PPh3)4 (0,05 eq na każdą 

pozycję) w trakcie silnego przedmuchiwania azotem, aby zapobiec dostaniu się tlenu. 

Mieszano intensywnie i ogrzewano w 95°C przez 72h. Po tym czasie usunięto 

rozpuszczalniki i ekstrahowano mieszaninę rozpuszczoną w DCM z wodą i solanką. 

Fazę organiczną suszono nad Na2SO4 i odparowano. Otrzymany gęsty olej 

chromatografowano w gradiencie (heksan do 20% EtOAc w heksanie). Otrzymany 

produkt zawsze był białym ciałem stałym. 

 

Ogólna procedura usuwania grupy blokującej BOC111,113 – w kolbie 

dwuszyjnej umieszczono 500 mg dipirolopochodnej i zawieszono w 50 mL glikolu 

etylenowego. Zawiesinę przedmuchano N2 po czym osłonięto przed światłem 

i ogrzewano do wrzenia przez 1 h. Po ochłodzeniu do klarownego roztworu dodano 

wody i powstałą zawiesinę ekstrahowano DCM (lub mieszanina DCM/aceton 4:1) do 

                                                           
‡‡‡‡ Analiza teoretyczna została wykonana przez prof. Miłosza Pawlickiego, chyba że zaznaczono inaczej. 
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uzyskania bezbarwnej fazy organicznej. Połączone frakcje organiczne suszono nad 

Na2SO4 i usunięto rozpuszczalnik. Następnie w przypadku użycia acetonu ponownie 

rozpuszczono w DCM i ekstrahowano wodą i solanką. Ponownie wysuszono 

otrzymując ciało stałe jako produkt.  

 

Ogólna procedura kondensacji A: w kolbie dwuszyjnej umieszczono 1 mmol 

(1 eq) pochodnej dipirolowej i 1 mmol (1 eq) prekursora furanowego. Rozpuszczono 

w 300 mL bezwodnego DCM i przedmuchano N2 przez 20 minut. Chroniąc przed 

światłem dodano 2 eq BF3:Et2O i mieszano w temperaturze pokojowej przez 4 godziny. 

Po tym czasie dodano 2,5 eq DDQ i otworzono na powietrze. Mieszano kolejną godzinę 

i odparowano rozpuszczalnik. Oczyszczanie było zależne od użytych substratów. 

Ogólna procedura kondensacji B: w kolbie dwuszyjnej umieszczono 30 mg 

(1 eq) pochodnej dipirolowej i 1 eq prekursora furanowego. Rozpuszczono w 300 mL 

bezwodnego DCM i przedmuchano N2 przez 20 minut. Chroniąc przed światłem dodano 

8 eq HBF4:Et2O i mieszano w temperaturze pokojowej przez 48 godzin. Po tym czasie 

zobojętniono przez dodanie 8 eq Et3N. Rozpuszczalnik odparowano do sucha, 

pozostałość rozpuszczono w suchym DCM i dodano 2,5 eq DDQ i otworzono na 

powietrze. Mieszano kolejną godzinę i odparowano rozpuszczalnik. Mieszaninę 

chromatografowano izokratycznie (DCM/EtOAc/MeOH 78/20/2) otrzymując pożądaną 

frakcję. 

Ogólna procedura kondensacji C: w kolbie dwuszyjnej umieszczono 30 mg 

(1 eq) pochodnej tetrapirolowej i 2 eq prekursora furanowego. Rozpuszczono w 300 mL 

bezwodnego DCM i przedmuchano N2 przez 20 minut. Chroniąc przed światłem dodano 

4 eq BF3:Et2O i mieszano w temperaturze pokojowej przez 2 godziny. Po tym czasie 

dodano 5 eq DDQ i otworzono na powietrze nadal chroniąc przed światłem. Mieszano 

30 minut i odparowano rozpuszczalnik. Mieszaninę chromatografowano w gradiencie 

(DCM do DCM/aceton 4/1) otrzymując pożądaną frakcję. 

 

Ogólna procedura redukcji111,113 : 5 mg makrocyklu rozpuszczono w 500 μL 

suchego CDCl3 wcześniej odkwaszonego przez przepuszczenie przez warstwę Al2O3 

w warunkach beztlenowych. Do roztworu dodano 50 eq (wagowo) amalgamatu cynku 

i mieszano przez 15-60 minut do wyraźnej zmiany zabarwienia roztworu. Następnie 

oddzielono amalgamat sącząc przez cienką warstwę SiO2. Dla potwierdzenia 

ilościowego charakteru przemiany to samo postępowanie powtórzono w rurce NMR 
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jako naczyniu reakcyjnym monitorując przebieg reakcji. Nie obserwowano żadnych 

innych składników poza oczekiwanym produktem redukcji.  

 

Ogólna procedura reakcji insercji boru(III): w kolbie dwuszyjnej 

zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną zawieszono 10 mg makrocyklu w bezwodnym 

toluenie. Przez zawiesinę przepuszczono N2 w celu usunięcia tlenu. Następnie 

ogrzewano do temperatury wrzenia i po 20 minutach dodano 10 eq BPhCl2. Ogrzewano 

przez kolejne 20 minut, a następnie dodano 10 eq świeżo destylowanej Et3N 

i kontynuowano ogrzewanie przez czas odpowiedni dla każdego z kompleksów. 

Mieszaninę ochłodzono do temperatury pokojowej, dodano wody i ekstrahowano wodą 

(2x) i solanką. Fazę organiczną suszono nad Na2SO4, odparowano i chromatografowano 

(SiO2 z 5% H2O). Eluent dobrano indywidualnie dla każdego kompleksu.  

 

Procedury szczegółowe 

2,3-dibromobenzo[b]tiofen 98 – w kolbie trójszyjnej umieszczono 

8,70 mL (1 eq, 74,5 mmol) benzo[b]tiofenu i 125 mL mieszaniny 

DCM i AcOH (1:1). Schłodzono roztwór do 0°C i wkroplono 7,80 mL 

(2 eq, 149 mmol) Br2. Mieszano przez noc, po czym mieszaninę ekstrahowano z 10% 

KOH (250 mL), NaHCO3 (10%, 250mL), H2O (250mL). Warstwę organiczną 

odparowano bez suszenia. Otrzymany olej przelano do wody z lodem i powstałą 

zawiesinę mieszano przez noc w celu usunięcia pozostałości AcOH. Osad odsączono 

i wysuszono. Rekrystalizacja z układu DCM/heksan dała białoróżowe kryształy.115 

15,98g, 73,5%. 1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,73 (d, J=7,7Hz, 1H), 7,70 

(d, J=7,7Hz, 1H), 7,41 (t, J=7,5Hz, 1H), 7,36 (t, J=7,7Hz, 1H). 

2,3-dibromobenzo[b]furan 100 – w kolbie trójszyjnej umieszczono 

9,33 mL (1 eq, 84,6mmol) benzo[b]furanu i 100 mL DCM. Wkroplono 

10,9 mL Br2 w 8,5 mL DCM. Następnie mieszaninę ogrzewano do 

wrzenia przez 4 godziny po czym schłodzono do temperatury pokojowej i ekstrahowano 

z NaHSO3 (10%), wodą i solanką. Warstwę organiczną suszono z Na2SO4 

i odparowano. Otrzymany olej chromatografowano z heksanem, po czym zebraną 

frakcję zatężono i po schłodzeniu do -20°C oddzielono olej od ciała stałego.116 11,67g, 

50%. 1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ (ppm) 7.47 (m, 2H), 7.33 (m, 2H).  

S
Br

Br

O
Br

Br
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2,3-dibromobenzo[b]furan(metoda 2) 100 - 3-bromobenzo[b]furan 

(1,15 g, 1 eq) umieszczono w kolbie okrągłodennej i rozpuszczono 

w DCM (20mL). Do roztworu wkroplono Br2 (0,282 mL, 1,2 eq) 

w 5 mL DCM i mieszaninę ogrzewano do wrzenia przez 16 godzin. Po tym czasie 

ochłodzono do temperatury pokojowej i ekstrahowano z NaHSO3 (10%), wodą 

i solanką. Warstwę organiczną suszono z Na2SO4 i odparowano. Otrzymany olej 

chromatografowano z heksanem. Otrzymano białe ciało stałe.117 1,22 g, 80%. 1H NMR 

zgody z poprzednim. 

2,3-dibromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan 101 – otrzymano jako 

składnik mieszaniny w trakcie otrzymywania 

2,3-dibromobenzo[b]furanu. Bezbarwny olej, zanieczyszczony 

pozostałością 2,3-dibromobenzo[b]furanu użyto w kolejnym etapie. 

3-bromobenzo[b]furan 102 – 3,89 g (1 eq) mieszaniny zawierającej 

2,3-dibromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan wkroplono do 15% roztworu KOH 

w EtOH (60 mL) schłodzonego do 0°C i mieszano przez 30 minut. 

Następnie ogrzewano do wrzenia przez 3 godziny. Po tym czasie ochłodzono do 

temperatury pokojowej i rozcieńczono Et2O i przemyto 2M HCl (2x50mL). Warstwę 

wodną przemyto Et2O (2x50mL) a następnie połączone warstwy organiczne przemyto 

solanką, suszono nad Na2SO4, odparowano rozpuszczalnik. Otrzymano białe ciało 

stałe.117 1,15g, 38%. 1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,48 (d, J=6,9Hz, 

1H), 7,43 (d, J=8,1Hz, 1H), 7,26-7,16 (m, 2H), 6,70 (s, 1H).  

2,3-di(N-BOC-pirol-2’-o)benzo[b]tiofen 103 – Ogólna procedura 

reakcji Suzukiego-Miyaury. 73%. 1H NMR (600 MHz, 300K, 

CDCl3) δ(ppm) 7,80 (d, J=7,1Hz, 1H), 7,45 (dd, 3J=3,4Hz, 
4J=1,7Hz, 1H), 7,40 (d, J=7,1Hz, 1H), 7,34 (m, 3H), 6,21 

(t, J=3,3Hz, 1H), 6,17 (m, 2H), 6,07 (dd, 3J=3,1Hz, 4J=1,8Hz, 1H), 1,39 (s, 9H), 1,07 

(s, 9H). 13C NMR (150 MHz, 300K, CDCl3) δ 149,3, 148,6, 140,6, 138,7, 132,9, 129,7, 

126,6, 125,5, 124,4, 124,1, 123,3, 122,9, 122,3, 121,7, 120,0, 116,8, 115,1, 111,8, 

110,7, 110,6, 83,7, 83,1, 30,0, 27,6, 27,2. HRMS (m/z): 487,1660 [M+Na]+ (teor. obl. 

dla C26H28N2O4S 487,1662). 

2,3-di(N-BOC-pirol-2’-o)benzo[b]furan 104 – Ogólna procedura 

reakcji Suzukiego-Miyaury. 52%. 1H NMR (600 MHz, 300K, 

CDCl3) δ(ppm) 7,48 (d, J=8,7Hz, 1H), 7,46 (dd, 3J=3,4Hz, 
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4J=1,8Hz, 1H), 7,44 (dd, 3J=3,2Hz, 4J=1,7Hz, 1H), 7,38 (d, J=2,6Hz, 1H), 7,31 

(t, J=7,4Hz, 1H), 7,23 (t, J=7,3Hz, 1H), 6,28 (dd, 3J=3,2Hz, 4J=1,8Hz, 1H), 6,24 

(t, J=3,3Hz, 1H), 6,21 (t, J=3,3, 1H), 6,12 (dd, 3J=3,2Hz, 4J=1,8Hz, 1H), 1,36 (s, 9H), 

1,19 (s, 9H). 13C NMR (150 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 153,9, 149,2, 148,6, 145,8, 

130,1, 124,4, 124,2, 123,7, 122,7, 122,6, 120,6, 117,8, 115,4, 113,6, 110,9, 110,7, 83,8, 

83,6, 27,8, 27,6, 27,3. HRMS (m/z): 487,1635 [M+K]+ (teor. obl. dla C26H28N2O5 

487,1630).  

2,3-di(1H -pirol-2’-o)benzo[b]tiofen 105 – zielone ciało stałe, 99%. 
1H NMR (600 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 8,38 (s, 2H), 7,78 

(m, 1H), 7,57 (m, 1H), 7,32 (m, 2H), 6,96 (m, 1H), 6,72 (m, 1H), 

6,54 (m, 1H), 6,50 (m, 1H), 6,47 (dd, 3J=5,8Hz, 4J=2,8Hz, 1H), 6,23 

(dd, 3J=6Hz, 4J=2,7Hz, 1H), 13C NMR (150 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 141,3, 137,2, 

133,2, 125,8, 124,6, 124,4, 124,3, 122,5, 121,9, 120,9, 119,9, 109,9, 109,8, 109,6, 

109,4. HRMS (m/z): 265,0794 [M+H]+ (teor. obl. dla C16H12N2S 265,0794). 

2,3-di(1H-pirol-2’-o)benzo[b]furan 106 – zielononiebieskie ciało 

stałe, 99%. 1H NMR (600 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 8,98 

(s, 1H), 8,66 (s, 1H), 7,58 (d, J=8Hz, 1H), 7,48 (d, J=8,2Hz, 1H), 

7,29 (dt, 3J=7,2Hz, 4J=1,8Hz, 1H), 7,23 (dd, 3J=7,5Hz, 4J=1Hz, 

1H), 6,95 (m, 1H), 6,86 (m, 1H), 6,72 (m, 1H), 6,56 (m, 1H), 6,44 

(dd, 3J=5,8Hz, 4J=2,8Hz, 1H), 6,31 (dd, 3J=6,1Hz, 4J=2,6Hz, 1H). 13C NMR (150 MHz, 

300K, CDCl3) δ(ppm) 153,6, 145,4, 129,6, 124,2, 123,1, 122,3, 119,9, 119,6, 118,6, 

110,8, 109,9, 109,7, 108,9, 108,8, 106,0, 103,6. HRMS (m/z): 249,1025 [M+H]+ (teor. 

obl. dla C16H12N2O 249,1022).  

3,4-dibromo-S,S-dioksotiofen – w kolbie trójszyjnej zaopatrzonej 

w termometr umieszczono 40 mL H2O2, który schłodzono do 0°C. 

Następnie wkroplono 102 mL (CF3O)2O kontrolując temperaturę, po czym 

wkroplono 5,40 mL 3,4-dibromotiofenu w 60 mL DCM. Po 3 h mieszania 

w temperaturze 0-5°C dodano nasycony roztwór Na2CO3. Warstwy rozdzielono, wodną 

ekstrahowano DCM. Frakcje organiczne połączono, suszono nad Na2SO4 i odparowano. 

Surowy produkt rekrystalizowano z układu DCM/MeOH otrzymując ciemnoczerwone 

kryształy.118 42%. 1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 6,81 (s, 2H). 
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2,3-dibromoantrachinon – w kolbie dwuszyjnej umieszono 2 g 

(1 eq, 7,30 mmol) 3,4-dibromo-S,S-dioksotiofenu i 11,48g (10 eq, 

73 mmol) naftachinonu. Zawieszono w 400 mL AcOH, 

przedmuchano N2 i ogrzewano do wrzenia przez 96 h. Kwas został odparowany, 

a pozostały osad rozpuszczono w DCM i ekstrahowano z H2O do usunięcia pozostałości 

kwasu. Następnie połączone fazy organiczne suszono nad Na2SO4 i odparowano, 

zatężono do otrzymania pierwszego wytrąconego osadu. Chromatografia typu flash 

z użyciem przedkolumny (heksan:DCM 9:1) dała jasnożółte ciało stałe.119 1,45 g, 54%. 
1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 8,51 (s, 2H), 8,29 (m, 2H), 7,82 (m, 2H). 

2,3-dibromoantracen 107– w kolbie trójszyjnej rozpuszczono 

930 mg (1 eq) 2,3-dibromoantrachinonu w 50 mL delikatnie 

ogrzanego DCM. Roztwór przedmuchano N2, schłodzono do 0°C 

i powoli dodano 1,44 g (15 eq) NaBH4, a następnie wkroplono 9 mL bezwodnego 

metanolu. Mieszaninę pozostawiono do ogrzania do temperatury pokojowej i mieszano 

przez 6 godzin. Po tym czasie dodano 10 mL stężonego AcOH i mieszano przez noc. 

Otrzymana zawiesina została rozcieńczona stężonym HCl i Et2O, a następnie 

ekstrahowana wodą. Fazę organiczną suszono nad Na2SO4 i odparowano. Otrzymany 

produkt został zawrócony do kolby i całe postępowanie powtórzono. Po drugiej reakcji 

oczyszczano produkt na kolumnie chromatograficznej (heksan:DCM 9:1), otrzymując 

żółte ciało stało.120 0,440 g, 52%. 1H NMR (500 MHz, 300K, C6D6) δ(ppm) 7,93 

(s, 2H), 7,71 (s, 2H), 7,64 (m, 2H), 7,19 (m, 2H). 

2,3-dibromoantracen (metoda II) 107– w kolbie dwuszyjnej 

zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną zawieszono 2,19g pyłu 

cynkowego w 25 mL bezwodnego THF w atmosferze argonu. 

Dodano 4,6 mL TiCl4 w jednej porcji. Ogrzewano w temperaturze wrzenia przez 10 

minut, a potem schłodzono do 0°C. Następnie wkroplono 2,68g 2,3-dibromo-9,10-

epoksy-9,10-dihydroantracenu rozpuszczonego w 10 mL THF i ogrzewano do wrzenia 

przez noc. Po ochłodzeniu do temperatury pokojowej przelano do 10% HCl, 

ekstrahowano DCM. Warstwę organiczną przemyto wodą i solanką, suszono nad 

Na2SO4 i odparowano. Oczyszczano chromatograficznie z heksanem jako eluentem. 

Otrzymano żółte ciało stałe.121 0,698g, 27%. 1H NMR zgodny z poprzednim. 
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2-(dimetoksymetylo)benzoesan metylu – w kolbie dwuszyjnej 

umieszczono 11,75g (1 eq, 78,2 mmol) 2-karboksybenzaldehydu 

i rozpuszczono w 170 mL bezwodnego MeOH. Do roztworu 

w atmosferze azotu dodano 6 g żywicy Dowex 50W-X8 i 40 mL 

ortomrówczanu trimetylu. Mieszaninę ogrzewano przez noc w temperaturze wrzenia 

chroniąc przed wilgocią. Po tym czasie oddzielono od żywicy i odparowano otrzymując 

lekko żółty olej.122 15,5g, 94% 1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,77 

(d, J=7,5Hz, 1H), 7,71 (d, J=8Hz, 1H), 7,48 (t, J=7,7Hz, 1H), 7,35 (t, J=7,7Hz, 1H), 

6,04 (s, 1H), 3,88 (s, 3H), 3,35 (s, 6H). 

Alkohol 2-(dimetoksymetylo)benzylowy – do zawiesiny LiAlH4 

(2,26 g, 1,25 eq) w 200 mL bezwodnego THF w atmosferze azotu 

wkraplano roztwór 2-(dimetoksymetylo)benzoesanu metylu (10 g, 1 eq) 

w 200 mL bezwodnego THF przez 1 godzinę. Otrzymaną mieszaninę 

pozostawiono na 36h. Po tym czasie dodano 50 mL wody, przesączono i ekstrahowano 

z Et2O (3x). Fazę organiczną ekstrahowano wodą (2x) i solanką (1x), suszono nad 

MgSO4 i odparowano. Otrzymano białe ciało stałe.123 7,97g, 92%. 1H NMR (500 MHz, 

300K, CDCl3) δ(ppm) 7,48 (d, J=7,2Hz, 1H), 7,36 (d, J=7,2Hz, 1H), 7,30 (m, 2H), 5,48 

(s, 1H), 4,67 (d, J=6,3Hz, 2H), 3,33 (s, 6H). 

1,3-dihydro-1-metoksyizobenzofuran – w 200 mL bezwodnego 

metanolu rozpuszczono 7,97g alkoholu 2-(dimetoksymetylo)-

benzylowego, dodano 3 gramy żywicy Dowex 50W-X8 i mieszano przez 

noc w temperaturze pokojowej bez dostępu wilgoci. Po tym czasie oddzielono od 

żywicy i odparowano używając łaźni wodnej w temperaturze 30°C. Otrzymano 

bezbarwny olej.122 6,18g, 94%. 1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,39-7,28 

(m, 3H), 7,25 (d, J=7,4H, 1H), 6,17 (d, J=2,2Hz, 1H), 5,19 (d, J=12,8Hz, 1H), 5,03 

(d, J=12,8Hz, 1H), 3,41 (s, 3H). 

2,3-dibromo-9,10-epoksy-9,10-dihydroantracen – w kolbie 

dwuszyjnej zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną rozpuszczono 

1,78 g (1 eq, 11,8 mmol) 1,3-dihydro-1-metoksyizobenzofuranu w 

50 mL bezwodnego, świeżo destylowanego Et2Ow atmosferze argonu. Dodano 84 μL 

DIPA i 7,4 mL MeLi (1,6M w Et2O, 1 eq). Mieszano przez 3 godziny w temperaturze 

pokojowej. Przebieg reakcji monitorowano za pomocą NMR. Po pełnej konwersji do 

mieszaniny dodano 1,2,4,5-tetrabromobenzen (4,18g, 0,9 eq, 10,6mmol), ogrzano do 

wrzenia i dodano 6,6 mL MeLi (1,6M w Et2O, 0,9 eq). Ogrzewano przez 30 minut. Po 
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ochłodzeniu do temperatury pokojowej mieszaninę rozcieńczono Et2O, przemyto wodą 

i solanką. Warstwę organiczną suszono nad Na2SO4 i odparowano. Oczyszczano 

chromatograficznie (heksan/EtOAc 1/9) otrzymując żółte gumowate ciało stałe.121 

2,68g, 65%. 1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,54 (s, 2H), 7,31 (m, 2H), 

7,04 (m, 2H), 5,99 (s, 2H). 

1,2-bis(3-(trimetylsilylo)prop-2-yn-1-ylo)benzen – do roztwo-

ru trimetylosililoacetylenu (10,5 mL, 4 eq) w 50 mL THF 

schłodzonego do 0°C dodano powoli 13,3 mL bromku 

etylomagnezowego (3M w Et2O) (3,9 eq). Ogrzano do temperatury pokojowej 

i mieszano przez 45 minut. Po tym czasie dodano 1,46g CuI (0,4 eq) i 5,0 g 1,2-

bis(bromometyl)benzenu (1 eq) i ogrzewano do wrzenia przez noc. Po tym czasie 

przerwano reakcję przez dodanie 50 mL nasyconego roztworu NH4Cl i 50 mL wody., 

po czym ekstrahowano mieszaninę z heksanem. Warstwę organiczną suszono nad 

MgSO4 i odparowano. Chromatografia kolumnowa z eterem naftowym/Et2O (19/1) dała 

produkt jako żółty olej.124 4,53g, 79%. 1H NMR (500 MHz, 300K, CD2Cl2) δ(ppm) 

7,44 (m, 2H), 7,26 (m, 2H), 3,66 (s, 4H), 0,18 (s, 18H). 

1,2-di(prop-2-yn-1-ylo)benzen – do bardzo intensywnie mieszającego 

się roztworu 4,53 g 1,2-bis(3-(trimetylsilylo)prop-2-yn-1-ylo)benzenu 

w 60 mL EtOH dodano 7,70g AgNO3 rozpuszczonego w 30 mL wody. 

Po 30 minutach dodano 2,22g NaCN rozpuszczonego w 15 mL wody i mieszano przez 

kolejne 30 minut. Po tym czasie rozcieńczono mieszaninę wodą i ekstrahowano Et2O. 

Połączone fazy organiczne suszono nad MgSO4 i odparowano. Oczyszczano na 

kolumnie chromatograficznej (eter naftowy/Et2O 19/1). Otrzymano ciemnożółte ciało 

stałe.124 68%, 1H NMR (500 MHz, 300K, CD2Cl2) δ(ppm) 7,44 (m, 2H), 7,25 (m, 2H), 

3,61 (d, J=2,7Hz, 4H), 2,17 (t, J=2,7Hz, 2H). 

2N-metylo-izoindol – do roztworu 1,2-bis(bromometyl)benzenu (6,50 g, 

1 eq) w bezwodnym Et2O wkroplono roztwór metylohydrazyny (2,6 g, 

2,2 eq) w 5 mL bezwodnego Et2O. Roztwór rozwarstwił się i był mieszany przez noc. 

Po tym czasie zdekantowano górna warstwę i do pozostałości dodano 18 g 

sproszkowanego KOH. Mieszaninę oczyszczono przez sublimację otrzymując produkt – 

białe kryształy.125 1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,49 (m, 2H), 7,03 

(s, 2H), 6,85 (m, 2H), 3, 97 (s, 3H).  
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2,3-di(N-BOC-pirol-2’-o)naftalen 109 – Ogólna procedura 

reakcji Suzukiego-Miyaury. 58%. 1H NMR (500MHz, 300K, 

CDCl3) δ(ppm) 7,79 (m, 2H), 7,76 (s, 2H), 7,43 (m, 2H), 7,13 

(dd, 3J=3Hz, 4J=2,3Hz, 2H), 6,09 (m, 4H), 1,25, (s, 18H). 
13C NMR (125MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 149,0, 133,5, 133,3, 132,9, 128,7, 128,0, 

126,3, 121,9, 115,1, 110,3, 83,1, 27,9. 

2,3-di(N-BOC-pirol-2’-o)antracen 111 – otrzymano 

z zastosowaniem zmodyfikowanej procedury. W kolbie 

trójszyjnej zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną umieszczono 

1 eq 2,3-dibromoantracenu, 3,2 eq kwasu 2-boronowego 

N-BOC-pirolu oraz 7 eq K2CO3. Suche reagenty rozpuszczono w mieszaninie THF/H2O 

(2/1) i usunięto tlen przez przedmuchanie mieszaniny argonem. Następnie dodano 

0,2 eq Pd(PPh3)4 i ogrzewano w temperaturze 65°C przez 18h. Po tym czasie 

odparowano THF, a pozostałość rozcieńczono DCM i ekstrahowano z H2O i solanką. 

Warstwę organiczną suszono nad Na2SO4, odparowano do sucha i natychmiast 

chromatografowano na krótkiej kolumnie (n-heksan/DCM 1/1) otrzymując żółty olej, 

który bezpośrednio po usunięciu rozpuszczalników był używany w dalszym etapie. 
1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 8,37 (s, 2H), 7,98 (m. 2H), 7,92 (s, 2H), 

7,43 (m, 2H), 7,14 (dd, 3J=3,3Hz, 4J=1,8Hz, 2H), 6,15 (dd, 3J=3,3Hz, 4J=1,8Hz, 2H), 

6,11 (t, J=3,3Hz, 2H), 1,25 (s, 18H). 

2,3-di(1H-pirol-2’-o)naftalen 110 – brązowe ciało stałe, 95%. 
1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 8,10 (bs, 2H), 7,89 

(s, 2H), 7,76 (m, 2H), 7,43 (m, 2H), 6,71, (m, 2H), 6,41 (m, 2H), 

6,26 (m, 2H). 

2,3-di(1H-pirol-2’-o)antracen 112 – usuwanie grupy 

blokującej zostało przeprowadzone na surowym produkcie 

oddzielonym od pozostałości katalizatora (szare ciało stałe, 

12% po dwóch etapach). 1H NMR (500MHz, 300K, CDCl3) 

δ(ppm) 8,34 (s, 2H), 8,07 (s, 2H), 7,98 (bs, 2H), 7,95 (m, 2H), 7,43 (m, 2H), 6,67 (m, 

2H), 6,48 (m, 2H), 6,28 (m, 2H). 13C NMR (125MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 132,3, 

131,4, 131,0, 129,2, 128,5, 128,4, 126,2, 125,7, 119,3, 109,3, 108,6. 
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1,2-di(1H-pirol-2’-o)-etanodion 113 – Do roztworu chlorku oksalilu 

(6,4g, 1 eq) w DCM (30mL) umieszczonego w kolbie trójszyjnej 

w atmosferze argonu w temperaturze -78°C wkroplono 10 g (2,4 eq) 

pirydyny. Otrzymana żółta zawiesina była mieszana przez 45 minut, 

a następnie nadal w temperaturze -78°C wkroplono roztwór pirolu (7,70 g, 2 eq) w 30 

mL DCM. Roztwór zmienił kolor na ciemnobrązowy. Po 20 minutach dodatkowego 

mieszania reakcję przerwano przez dodanie 3M HCl (100 mL). Mieszaninę 

doprowadzono do temperatury pokojowej i ekstrahowano bardzo delikatnie DCM. Fazy 

organiczne zebrano, suszono nad Na2SO4. Otrzymane ciało stałe oczyszczano na 

kolumnie chromatograficznej (DCM) otrzymując ciemnożółte ciało stałe.126 2,63g, 

52%. 1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 12,25 (bs, 2H), 7,30 (m, 2H), 6,90 

(m, 2 H), 6,27 (m, 2H). 

2,3-di(1H-pirol-2’-o)-chinoksalina 114 – W kolbie dwuszyjnej 

umieszczono 1 eq 1,2-di(1H-pirol-2’-o)-etanodionu i 1 eq 1,2-

diaminabenzenu, które rozpuszczono w 200 mL lodowatego AcOH. 

Przedmuchano azotem w celu usunięcia tlenu i ogrzewano w 120°C 

przez noc. Po tym czasie odparowano kwas, pozostałość rozpuszczono w DCM 

i ekstrahowano z H2O do zaniku odczynu kwaśnego w fazie wodnej. Warstwę 

organiczną suszono nad Na2SO4 i odparowano. Otrzymano zielony proszek, 

67%.Widmo 1H NMR zgodne z obecnym w literaturze.126  

2,3-di(1H-pirol-2’-o)-benzo[g]chinoksalina 115 – Otrzyma-

no tak samo jak 114 z 2,3-diamononaftalenem jako 

substratem. 96%. 1H NMR (500MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 

9,73 (bs, 2H), 8,38 (s, 2H), 7,98 (m, 2H), 7,46 (m, 2H), 7,03 

(m, 2H), 6,99 (m, 2H), 6,28 (m, 2H). 13C NMR (125MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 

144,6, 137,3, 133,9, 129,7, 128,5, 126,4, 126,1, 121,8, 114,1, 110,3.  

1,2,4,5-tetra(N-BOC-pirol-2’-o)benzen 117 – Ogólna 

procedura reakcji Suzukiego-Miyaury. 61%. 1H NMR 

(500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,23 (s, 2H), 7,14 

(dd, 3J=3,3Hz, 4J=1,7Hz, 4H), 6,04 (t, J=3,3Hz, 4H), 5,92 

(dd, 3J=3,3Hz, 4J=1,7Hz, 4H), 1,38 (s, 36H), 13C NMR (125MHz, 300K, CDCl3) 

δ(ppm) 148,9, 133,3, 132,8, 132,0, 121,6, 114,7, 110,1, 83,2, 27,8. HRMS (m/z): 

761,3424 [M+Na]+ (teor. obl. dla C42H50N4O8Na 761,3521).  

N

N
HN

H
N

N

N
H
N

HN

O

O

NH
NH

BocN

Boc
N

N
Boc

NBoc



 

str. 77 
 

1,2,4,5-tetra(1H-pirol-2’-o)benzen 118 – 90%. 1H NMR 

(500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,96 (bs, 4H), 7,87 (s, 2H), 

6,74 (m, 4H), 6,45 (m, 4H), 6,27 (m, 4H). 13C NMR (125MHz, 

300K, CDCl3) δ(ppm) 130,8, 130,4, 129,2, 119,0, 109,2, 108,3. 

HRMS (m/z): 339,1573 [M+H]+ (teor. obl. dla C22H19N4 339,1604). 

2,3-dihydroksy-6,7-dibromonaftalen 120 – w kolbie 

dwuszyjnej zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną umieszczono 10 g 

(1 eq) 2,3-dihydroksynaftalenu i rozpuszczono w 100 mL 

AcOH. Następnie wkroplono 12,9 mL Br2 (4 eq, ) i ogrzewano w temperaturze wrzenia 

przez 45 minut. Po ochłodzeniu przelano do lodu, odsączono osad, rozpuszczono go 

w Et2O i ekstrahowano z wodą i solanką. Fazę organiczną suszono nad Na2SO4 

i odparowano otrzymując lekko różowy osad. 4 g surowego 2,3-dihydroksy-1,4,6,7-

tetrabromonaftalenu rozpuszczono w 80 mL AcOH, dodano 16 g SnCl2 i ogrzewano do 

wrzenia. W trakcie wrzenia dodano 24 mL stężonego HCl i ogrzewano przez 40 minut 

(aż do zaprzestania wydzielania się HBr). Schłodzono do temperatury pokojowej 

i przelano do zakwaszonej HCl wody. Odsączono otrzymany osad i rekrystalizowano 

z toluenu. Otrzymano szare ciało stałe.127 1,47g, 55% po drugim etapie. 1H NMR 

(500MHz, 300K, (CD3)2SO) δ (ppm) 9,91 (bs, 2H), 8,04 (s, 2H), 7,11 (s, 2H). 

6,7-dibromo-2,3-ditriflonaftalen 121 – 3 g 2,3-dihydroksy-6,7-

dibromonaftalenu rozpuszczono w 50 mL bezwodnego świeżo 

destylowanego DCM i schłodzono do -78°C. Do tak 

przygotowanego roztworu dodano 12,5 mL destylowanej Et3N. Mieszano pozostawiając 

do ogrzania do temperatury pokojowej przez 2 godziny. Otrzymaną żółtą zawiesinę 

ponownie schłodzono do -78°C i dodano 8,5 mL Tf2O. Pozostawiono do ogrzania przez 

noc, po czym dodano wodę i ekstrahowano z rozcieńczonym kwasem solnym, wodą 

i solanką. Fazę organiczną suszono nad Na2SO4, przesączono i odparowano. Pozostały 

brunatny olej chromatografowano (heksan do heksan/DCM 15/1) otrzymując biało-

żółte ciało stałe.128 73%. 1H NMR (500MHz, 300K, CDCl3) δ (ppm) 8,21 (s, 2H), 7,82 

(s, 2H). 

2,3,6,7-tetra(N-BOC-pirol-2’-o)naftalen 122 – Ogólna 

procedura reakcji Suzukiego-Miyaury. 52%. 1H NMR 

(500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,74 (s, 4H), 7,12 

(t, J=2,6Hz, 4H), 6,02 (m, 8H), 1,31 (s, 36H). 13C NMR 

(125MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 148,7, 133,6, 133,4, 131,8, 128,4, 121,8, 115,1, 
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110,1, 82,8, 27,8. HRMS (m/z): 811,3612 [M+Na]+ (teor. obl. dla C46H52N4O8Na 

811,3677).  

2,3,6,7-tetra(1H-pirol-2’-o)naftalen 123 – 89%. 1H NMR 

(500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,96 (bs, 4H), 7,60 

(s, 4H), 6,72 (m, 4H), 6,39 (m, 4H), 6,24 (m, 4H). HRMS 

(m/z): 389,1732 [M+H]+ (teor. obl. dla C26H20N4 389,1761). 

2,5-bis(arylohydroksymetylo)furan – w kolbie dwuszyjnej umieszczono 50 mL 

bezwodnego n-heksanu, który przedmuchano N2. Do kolby dodano 5,6 mL (2,5 eq, 37 

mmol) TMEDA i 14,8 mL (2,5eq, 37 mmol, 2,5M w heksanie) nBuLi. Mieszano przez 

10 minut, po czym dodano 1,08 mL (1 eq, 15 mmol) furanu. Ogrzewano 

w temperaturze wrzenia przez godzinę do otrzymania brązowej zawiesiny. Ochłodzono 

w łaźni lodowej i wkroplono roztwór aldehydu (2 eq) w 30 mL THF schłodzony 

wcześniej do 0°C. Tak otrzymaną mieszaninę pozostawiono na 30 minut (dla aldehydu 

p-tolilowego) lub na noc (dla 3,5-di(t-butyl)benzaldehydu). Po tym czasie dodano 

nasycony roztwór NH4Cl. Fazy rozdzielono, fazę organiczną przemyto wodą i solanką, 

następnie suszono nad Na2SO4 i odparowano. Oczyszczanie było zależne od użytego 

aldehydu.  

2,5-bis(p-tolilohydroksymetylo)furan 124 – krystaliza-

cja z układu DCM/heksan.129 38,5%. 1H NMR 

(500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,29 (d, J=8,1Hz, 4H), 

7,15 (d, J=8,1Hz, 4H), 5,96 (s, 1H), 5,93 (s, 1H), 5,74 

(d, J=3,9Hz, 2H), 2,34 (s, 6H). 

2,5-bis((3,5-dit-butylo)fenylo)hydroksymetylo)-

furan 125 – chromatografia kolumnowa (gradient 

DCM do DCM/MeOH 99/1). Żółte ciało stałe, 

23%. 1H NMR (600 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 

7,41 (s, 2H), 7,31 (s, 4H), 7,25 (s, 1H), 6,01 (s, 1H), 5,99 (s, 1H), 5,83(s, 2H), 4,71 (s, 

1H), 1,35 (s, 18H), 1,34 (s, 18H). 13C NMR (150 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 

156,3,151,1, 150,8, 140,0, 139,8, 122,1, 121,8, 121,3, 121,0, 108,2, 108,1, 70,8, 66,2, 

34,9, 31,5.  

N-metyloindol – w kolbie okrągłodennej umieszczono 6 g (1 eq) indolu 

rozpuszczonego w 150 mL DMF, dodano 14,37g KOH i mieszano do 

rozpuszczenia. Do tak przygotowanego roztworu dodano 6,4 mL (2 eq) 

MeI i mieszano przez 30 minut w temperaturze pokojowej. Następnie przefiltrowano 
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przez cienką warstwę żelu krzemionkowego i przesącz rozcieńczono 600 mL H2O. 

Ekstrahowano DCM (2x100 mL) , warstwę organiczną suszono nad Na2SO4, 

odparowano i oczyszczano na kolumnie chromatograficznej (eter naftowy/EtOAc 10/1). 

Otrzymano bezbarwny olej.130 6,38g, 95%. 1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 

7,66 (m, 1H), 7,35 (m, 1H), 7,25 (m, 1H), 7,14 (m, 1H), 7,06 (m, 1H), 6,54 (m, 1H), 

3,79 (s, 3H). 

N-(nbutylo)indol - w kolbie okrągłodennej umieszczono 5 g (1 eq) 

indolu rozpuszczonego w 150 mL DMF, schłodzono do 0°C 

i w atmosferze N2 dodawano partiami 1,88g (1,1eq) NaH (60% 

zawiesina w oleju) i mieszano przez 30 minut. Wkroplono 4,60 mL 

(1 eq) nBuBr i mieszano przez 30 minut w temperaturze 0°C. Następnie ogrzano do 

temperatury pokojowej i mieszano przez noc. Po tym czasie dodano wody, 

i ekstrahowano z Et2O (50 mL). Warstwę wodną przemywano jeszcze dwa razy takimi 

samymi porcjami eteru, warstwę organiczną suszono nad MgSO4, odparowano 

i oczyszczano na kolumnie chromatograficznej (heksan) otrzymując żółty olej.131 6,93g, 

99%. 1H NMR (500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,64 (m, 1H), 7,35 (m, 1H), 7,20 

(m, 1H), 7,10 (m, 2H), 7,06 (m, 1H), 6,49 (m, 1H), 4,12 (m, 2H), 1,82 (m, 2H), 1,35 

(m, 2H), 0,94 (m, 3H). 

2,2’-dibromobifenyl – w kolbie dwuszyjnej umieszczono 9,44g 1,2-

dibromobenzenu w 100 mL bezwodnego THF w atmosferze argonu 

i ochłodzono do -78°C. Do tego roztworu wkroplono 8,0 mL nBuLi 

(2,5M w heksanie). Po wkropleniu ogrzano do 0°C a następnie dodano 

100 mL 3M HCl. Mieszaninę ekstrahowano z Et2O (3x), połączone warstwy organiczne 

suszono nad Na2SO4 i odparowano. Oczyszczano chromatograficznie (eter naftowy do 

eter naftowy/EtOAc 20/1) otrzymując białe ciało stałe.132 3,30g, 53%. 1H NMR 

(500MHz, 300K, (CD3)2CO) δ(ppm) 7,69 (dd, 3J=8,1Hz, 4J=1,0Hz, 2H), 7,44 

(dt, 3J=7,5Hz, 4J=1,2Hz, 2H), 7,33 (dt, 3J=7,8Hz, 4J=1,8Hz, 2H), 7,26 (dd, 3J=7,6Hz, 
4J = 1,7Hz, 2H). 

9,9-dimetylo-9-cynofluoren 128 – w naczyniu Schlenka umieszczono 

1,60g (1 eq, 5 mmol) 2,2’-dibromobifenylu rozpuszczonego w 50 mL 

bezwodnego THF w atmosferze argonu. Roztwór schłodzono 

do -78°C i wkroplono 4 mL nBuLi (2,5M w heksanie, 2 eq, 10 mmol) i mieszano w tej 

temperaturze przez 1,5 godziny. Po tym czasie dodano 2,00 g Me3SnCl (2 eq, 10 mmol) 
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rozpuszczonego w 10 mL bezwodnego THF i pozostawiono do ogrzania do temperatury 

pokojowej przez noc. Następnie odparowano rozpuszczalnik i rozpuszczono 

pozostałość w heksanie, przesączono przez florisil i ponownie odparowano. 

Rekrystalizowano z układu DCM/heksan otrzymując bezbarwne ciało stałe.133 1H NMR 

(500MHz, 300K, CDCl3) δ (ppm) 7,94 (d, J=7,9Hz, 2H), 7,66 (d, J=7,1Hz, 2H), 7, 57 

(t, J=8,2Hz, 2H), 7,27 (t, 7,1Hz, 2H), 0,52 (s, 6H), 0,52 (satelity CH3-Sn J(Sn-C)= 

59,3Hz). 

2,3,6,7,10,11-heksabromotrifenylen – w kolbie 

dwuszyjnej zaopatrzonej w chłodnice zwrotną 

umieszczono 6,0g trifenylenu rozpuszczonego 

w nitrobenzenie (250 mL). Dodano opiłki żelaza (0,52 g), 

a następnie brom (12 mL). Mieszaninę pozostawiono bez 

mieszania na noc w temperaturze pokojowej. Następnie włączono mieszanie 

i ogrzewano do 205°C przez 2 godziny. Po tym czasie mieszaninę ochłodzono do 

temperatury pokojowej, dodano Et2O i przesączono. Otrzymany osad przemyto 

porcjami Et2O i acetonu a następnie suszono pod zmniejszonym ciśnieniem przez noc. 

Brązowe ciało stałe.134 17,4g, 94%.1H NMR (600MHz, 300K, C2D2Cl4) δ(ppm) 8,73 

(s, 6H). 

2,3,6,7,10,11-heksa(N-BOC-pirol-2’o)trifenylen – 

otrzymano zgodnie z ogólną procedurą reakcji 

Suzukiego-Miyaury. Oczyszczano przez strącenie 

z mieszaniny DCM/heksan. 1,86 g, 36%. 1H NMR 

(500MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 8,52 (s, 6H), 7,22 

(dd, 3J = 3,3 Hz, 4J =1,8Hz, 6H), 6,12 (t, J=3,3Hz, 6H), 

6,08 (dd, 3J = 3,3 Hz, 4J =1,8Hz, 6H), 1,22 (s, 54H). 

 

2,3,8,9,14,15-heksabromo-5,6,11,12,17,18-heksa-

azatrinaftalen 129 – w kolbie dwuszyjnej 

zaopatrzonej w chłodnice zwrotną umieszono 

4,00 g 4,5-dibromo-1,2-diaminabenzenu i 200 mL 

lodowatego AcOH. Roztwór przepłukiwano azotem 

przez 1 godzinę w temperaturze 50°C. Po tym 

czasie dodano 1,56g heksaketocykloheksanu 

i ogrzewano w 105°C przez 36 godzin. Następnie mieszaninę przelano do wody z lodem 
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i dodano NaOH do pH 10. Wytrącony osad odsączono, przemyto wodą, DCM i THF. 

Po wysuszeniu otrzymano ciemnozielone ciało stałe. 3,48g, 80%. 1H NMR (500MHz, 

300K, CDCl3) δ (ppm) 8,82 (s, 6H).  

2,3,8,9,14,15-heksa(N-BOC-pirol-2’-o)-5,6,11,12, 

17,18-heksaazatrinaftalen 130 – otrzymano 

zgodnie z ogólną procedurą reakcji Suzukiego-

Miyaury. Oczyszczano przez strącenie z układu 

DCM/heksan otrzymując zielone ciało stałe. 62%. 
1H NMR (500MHz, 300K, CDCl3) δ (ppm) 8,60 

(s, 6H), 7,20 (dd, 3J = 3,5 Hz, 4J =1,7Hz, 6H), 6,22 

(dd, 3J = 3,0 Hz, 4J =1,6Hz, 6H), 6,18 (t, J=3,3Hz, 

6H), 1,28 (s, 54H). 

 

3,8,9,14,15-heksa(1H-pirol-2’-o)-5,6,11,12,17,18-

heksaazatrinaftalen 131 – odblokowano zgodnie 

ze standardową procedurą. Wydzielono przez 

odsączenie osadu, który wypadł po ochłodzeniu 

mieszaniny poreakcyjnej. Fioletowe ciało stałe. 

34%. 1H NMR (500MHz, 300K, (CD6)3SO) 

δ(ppm) 11,43 (s, 6H), 8,42 (s, 6H), 6,98 (m, 6H), 

6,13 (m, 6H), 5,92 (m, 6H). 

 

5,10-di(p-tolilo)-16-oksatripirometan 133 – 0,5 g (2 eq) 

2,5-bis(p-tolilohydroksymetylo)furanu rozpuszczono 

w świeżo destylowanym pirolu (9 mL) w atmosferze argonu 

i bez dostępu światła dodano BF3:Et2O (0,20 mL, 2 eq), po 

czym mieszano przez 30 minut w temperaturze pokojowej. Następnie dodano 0,1M 

NaOH (7 mL), ekstrahowano z DCM (3x), połączone fazy organiczne przemyto wodą, 

suszono nad Na2SO4 i odparowano usuwając nadmiar pirolu. Pozostałość oczyszczano 

na kolumnie chromatograficznej (DCM/heksan 1/1) otrzymując jasnobrązowe ciało 

stałe.129 0,217g, 33%. 1H NMR (500MHz, 300K, CDCl3) δ (ppm) 7,93 (bs, 2H), 7,15-

7,07 (m, 8H), 6,63 (m, 2H), 6,14 (m, 2H), 5,96 (d, J=3,1Hz, 2H), 5,36 (s, 2H), 2,35 

(s, 6H). 
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1,2-dibromo-4,5-dijodobenzen 156 – w 160 mL 90% H2SO4 

zawieszono 3,43 g dobrze rozdrobnionego jodu oraz 1,34g NaIO3 

i mieszano w 40°C bez dostępu światła przez godzinę. Po tym czasie 

otrzymaną mieszaninę ochłodzono do 0°C i dodano 4,00 g 1,2-dibromobenzenu. 

Mieszano intensywnie przez 4 godziny w 0°C, a następnie przelano do lodu i odsączono 

otrzymany osad, który przemyto wodą. Surowy produkt rozpuszczono w chloroformie 

i ekstrahowano z 10% NaHSO3, po czym suszono nad Na2SO4, przesączono 

i odparowano. Ciało stałe rekrystalizowano z układu chloroform/heksan.135 6,98g, 84%. 
1H NMR (500MHz, 300K, CDCl3) δ (ppm) 8,03 (s, 2H). 

1,2-dibromo-4,5-di(N-BOC-pirol-2’-o)benzen 157 – Ogólna 

procedura reakcji Suzukiego-Miyaury, wzięto 1,8 eq (0,9 eq na 

pozycję) kwasu 2-boronowego N-BOC-pirolu. 34% 1H NMR 

(500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,55 (s, 2H), 7,14 

(dd, 3J=3,3Hz, 4J=1,7Hz, 2H), 6,05 (t, J=3,3Hz, 2H), 5,93 (dd, 3J=3,3Hz, 4J=1,7Hz, 2H), 

1,37 (s, 18H). HRMS (m/z): 589,0147 [M+Na]+ (teor. obl. dla C24H26Br2N2O4Na 

589,0131). 

 

1,2-dibromo-4,5-di(1H-pirol-2’-o)benzen 157 – 1H NMR 

(500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 7,93 (bs, 2H), 7,67 (s, 2H), 6,69 

(m, 2H), 6,35 (m, 2H), 6,22 (m, 2H). 

 

Trifiryna 89. Procedura kondensacji A. Otrzymaną 

mieszaninę oczyszczano na kolumnie 

chromatograficznej (toluen do toluen/aceton 1/9), 

otrzymaną trzecią frakcję o zielonym zabarwieniu 

wysuszono i ponownie chromatografowano (DCM do 

DCM/aceton 1/1) kontrolując widma UV-Vis 

poszczególnych frakcji. W trakcie chromatografii 

obserwowano czerwoną luminescencję pożądanego związku. Frakcję o zielono-żółtym 

zabarwieniu odparowano i strącono z układu aceton/heksan a następnie osad 

rozpuszczono w mieszaninie DCM/MeOH (1/1) i dodano 500μL Et3N, po czym 

odparowano rozpuszczalniki i ponownie strącono osad z układu DCM/heksan. Osad 

rozpuszczono w DCM i zakwaszono parami HCl otrzymując Cl- jako przeciwjon, 10%. 
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1H NMR (600 MHz, 300K, CD2Cl2) δ(ppm) 9,87 (s, 1H), 9,25 (d, J=4,6Hz, 1H), 9,00 

(d, J=8,1Hz, 1H), 8,98 (d, J=4,6Hz, 1H), 8,92 (d, J=4,2Hz, 1H), 8,90 (d, J=4,2Hz, 1H), 

8,72 (d, J=4,6Hz, 1H), 8,55 (d, J=4,6Hz, 1H), 8,21 (d, J=8,1Hz, 1H), 7,98 (t, J=7,6Hz, 

1H), 7,95 (t, J=1,5Hz, 4H), 7,89 (m, 3H), 1,48 (s, 36H). 13C NMR (150 MHz, 300K, 

CDCl3) δ(ppm) 156,6, 156,3, 156,2, 152,5, 150,8, 150,7, 150,4, 148,0, 137,2, 136,8, 

133,8, 133,5, 133,4, 131,8, 131,2, 130,9, 130,5, 130,3, 130,2, 128,9, 128,0, 126,1, 

125,5, 125,4, 124,0, 113,5, 35,2, 31,3. UV/Vis (298K, DCM) logε (λ/nm) 5,03 (410), 

4,06 (484), 4,00 (516), 4,11 (600), HRMS (m/z): 713,4060 [M]+ (teor. obl. dla 

C50H53N2O2 713,4107). Wydajność kwantowa luminescencji (DCM, 298K) 0,118. 

Potencjały redoks (vs. Fc/Fc+) E(1)= -0,644V, E(2)= -1,136V (DCM, 298K). 

Trifiryna 90. Procedura kondensacji A. Postępowanie 

jak dla pochodnej 89. 12%. 1H NMR (600 MHz, 300K, 

CD2Cl2) δ(ppm) 11,28 (s, 1H), 9,31 (d, J=8,2Hz, 1H), 

9,10 (d, J=4,8Hz, 1H), 8,82 (s, 2H), 8,73 (d, J=4,7Hz, 

1H), 8,55 (d, J=8,4Hz, 1H), 8,54 (d, J=4,8Hz, 1H), 8,44 

(d, J=4,7Hz, 1H), 8,12 (t, J=7,8Hz, 1H), 8,04 (m, 7H), 

1,61 (s, 18H), 1,595 (s, 18H), 13C NMR (150 MHz, 

300K, CDCl3) δ(ppm) 156,7, 156,3, 155,1, 154,0, 152,6, 146,9, 144,2, 140,5, 139,8, 

138,4, 137,2, 136,7, 134,3, 134,2, 133,8, 133,6, 130,6, 130,4, 130,3, 130,1, 129,8, 

129,4, 129,4, 128,7, 128,5, 127,4, 126,1, 125,9, 123,4, 35,2, 31,2. UV/Vis (298K, 

DCM) logε (λ/nm) 4,98 (433), 3,68 (551), 3,78 (614); HRMS (m/z): 729,3832 [M]+ 

(teor. obl. dla C50H53N2OS 729,3873). Wydajność kwantowa luminescencji (DCM, 

298K) 0,006. Potencjały redoks (vs. Fc/Fc+) E(1)= -0,668V, E(2)= -1,123V (DCM, 

298K). 

Związek 137. 1H NMR (600 MHz, 300K, CDCl3) 

δ(ppm) 19,10 (s, 1H), 17,20 (s, 1H), 7,22 (d, J=1,8Hz, 

2H), 7,13(d, J=7,7Hz, 1H), 7,10 (d, J=8,2Hz, 1H), 7,05 

(t, J=7,7Hz, 1H), 6,99 (t, J=7,7Hz, 1H), 6,91 

(d,J=1,6Hz, 2H), 6,89 (d, J=1,6Hz, 2H), 5,84 

(d, J=3,3Hz, 1H), 5,62 (d, J=3,0Hz, 1H), 5,43 

(m, 2H),5,36 (d, J=5,6Hz, 1H), 5,04 (d, J=3,3Hz, 1H), 

1,23 (s, 18H), 1,23 (s, 18H).13C NMR (150 MHz, 300K, CDCl3, częściowe dane 

z widma HSQC) δ(ppm) 125,8, 124,6, 124,2, 123,0, 122,3, 122,1,122,0, 121,8, 119,5, 

119,3, 116,2, 114,3, 111,9, 110,6, 31,5, 31,3. 
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Związek 138. 1H NMR (600 MHz, 300K, CDCl3) 

δ(ppm) 17,34 (s, 1H), 14,46 (s, 1H), 7,50 (m, 1H), 7,47 

(m, 1H), 7,26 (t, J=1,7Hz, 2H), 7,13 (m, 2H), 7,05 

(d, J=1,8Hz, 2H), 6,99 (d, J=1,8Hz, 2H), 6,23 

(t, J=3,1Hz,1H), 5,96 (t, J=3,0Hz, 1H), 5,84 

(d, J=5,6Hz, 1H), 5,72 (m, 2H), 5,25 (dd, 3J=3,7Hz, 
4J=2,5Hz, 1H),1,27 (s, 18H), 1,26 (s, 18H). 13C NMR 

(150 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 156,2, 153,9, 150,7, 140,6, 137,9, 135,4, 134,9, 

133,8, 129,1, 128,8, 126,7, 124,4, 123,2, 123,1, 123,0, 122,5, 122,4, 122,1,121,8, 121,7, 

121,6, 120,9, 120,1, 113,6, 112,0, 111,9, 111,7, 34,8, 34,7, 31,43, 31,41. 

Kompleks 139. (heksan/DCM 4/1) 22%. 1H NMR 

(500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 10,08 (d, J=8,1Hz, 

2H), 8,09 (t,J=7,5Hz, 2H), 7,92 (t, J=7,4Hz, 1H), 7,24 

(s,2H), 6,95 (d, J=7,9Hz, 1H), 6,91 (m, 2H), 6,86 

(t,J=7,1Hz, 1H), 6,77 (s, 2H), 6,74 (s, 2H), 5,29 

(d, J=3,7Hz, 1H), 5,25 (d, J=3,7Hz, 1H), 4,98 

(d,J=3,7Hz, 1H), 4,91 (d, J=3,8Hz, 1H), 4,44 (d, J=6,5Hz, 1H), 4,39 (d, J=6,5Hz, 1H), 

1,23 (s, 18H),1,22 (s, 18H), 13C NMR (150 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 153,8, 150,1, 

150,0, 149,9, 149,2, 147,2, 136,9, 134,8, 134,5, 134,4, 134,2, 130,1, 129,9, 129,2, 

128,2, 125,7, 122,8, 121,9, 121,9, 121,8, 121,6, 120,8,120,4, 120,3, 118,1, 117,5, 116,5, 

115,0, 113,9, 110,5, 109,9, 109,7, 109,4, 30,3, 30,3, 28,7. UV/Vis (298K, DCM) logε 

(λ/nm) 2,23 (720), 1,96 (526), 3,75 (364). 

Kompleks 140. (heksan/DCM 4/1) 23%. 1H NMR 

(500 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 9,66 (d, J=7,7Hz, 

2H), 7,92 (t,J=7,6Hz, 2H), 7,77 (t, J=7,3Hz, 1H), 

7,46 (d, J=7,5Hz, 1H), 7,30 (d, J=7Hz, 1H), 7,28 

(t, J=1,8Hz,1H), 7,25 (t, J=1,9Hz, 1H), 7,00 (m, 2H), 

6,87 (d, J=1,6Hz, 2H), 7,81 (d, J=1,6Hz, 2H), 5,69 

(d,J=3,8Hz, 1H), 5,49 (d, J=3,7Hz, 1H), 5,33 

(d, J=3,7Hz, 1H), 5,14 (d, J=3,8Hz, 1H), 4,71 (d, J=6,5Hz,1H), 4,71 (d, J=6,5Hz, 1H), 

1,26 (s, 18H), 1,23 (s, 18H). 13C NMR (150 MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 149,9, 148,8, 

148,1, 138,7, 138,2, 135,7, 135,6, 134,4, 134,0, 133,4, 130,7, 130,4, 128,9, 127,9, 

125,1, 123,0, 123,0, 121,9, 121,8, 121,2, 120,9, 120,7, 120,6, 120,3, 116,6, 116,1, 
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115,1, 114,1, 33,8, 33,7, 30,4, 30,3. UV/Vis (298K, DCM) logε (λ/nm) 2,56 (697), 2,45 

(550), 3,97 (367). 

Trifiryna 91. Procedura kondensacji A, 

chromatografia kolumnowa, gradient DCM do 

DCM/Aceton 4/1. 47%. 1H NMR (600MHz, 300K, 

CD2Cl2) δ(ppm) 17,01 (s, 1H), 9,94 (s, 2H), 8,59 

(m, 2H), 8,48 (d, J=4,8Hz, 2H), 8,10 (m, 2H), 7,99 

(d, J=4,8Hz, 2H), 7,89 (t, J=1,8Hz, 2H), 7,87 

(s, 2H), 7,77 (d, J=1,8Hz, 4H), 1,50 (s, 36H). 
13C NMR (150MHz, 300K, CD2Cl2, 1%TFA) 

δ(ppm) 165,3, 156,1, 152,3, 145,3, 136,8, 135,5, 132,9, 132,4, 130,3, 128,7, 128,3, 

127,5, 127,1, 126,3, 126,0, 124,9, 35,0, 31,0; UV-Vis (298K, DCM) logε (λ/nm) 3,29 

(662), 3,41 (611), 3,40 (562), 3,44 (516), 4,56 (434); Wydajność kwantowa 

luminescencji (DCM, 298K) ϕ=<0,001. HRMS (m/z): 723,4251 [M]+ (teor. obl. dla 

C52H55N2O 723,4309) 

Trifiryna 92. Procedura A, chromatografia 

kolumnowa, gradient DCM do DCM/Aceton 4/1, 

39%. 1H NMR (600MHz, 300K, CD2Cl2) δ(ppm) 

18,54 (s, 1H), 9,87 (s, 2H), 9,15 (s, 2H), 8,34 (m, 2H), 

8,30 (d, J=5Hz, 2H), 7,87 (t, J=1,8Hz, 2H), 7,81 

(d, J=5Hz, 2H), 7,77 (m, 2H), 7,70 (d, J=1,8Hz, 4H), 

7,59 (s, 2H), 1,49 (s, 36H); 13C NMR (125MHz, 

300K, CD2Cl2+1%TFA) δ(ppm) 166,3, 156,2, 152,2, 

145,5, 137,4, 136,9, 133,6, 132,7, 129,0, 128,6, 128,5, 127,9, 127,7, 126,5, 126,3, 

125,6, 35,1, 31,1; UV-Vis (298K, DCM) logε (λ/nm) 3,51 (640), 3,69 (550), 4,56 (458), 

4,46 (383), 4,37 (319). HRMS (m/z): 773,4415 [M]+ (teor. obl. dla C56H57N2O 

773,4465) 

Związek 141. 1H NMR (600MHz, 300K, CD2Cl2) 

δ(ppm) 12,51 (s, 2H), 7,72 (s, 2H), 7,60 (m, 2H), 7,38 

(t, J=1,8Hz, 2H), 7,32 (m, 2H), 7,25 (d, J=1,8Hz, 4H), 

6,41 (dd, 3J =3,7Hz, 4J=2,9Hz, 2H), 6,39 (s, 2H), 5,99 

(dd, 3J=3,7Hz, 4J=2,9Hz, 2H), 1,33 (s, 36H). 13C NMR 

(150MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 153,1, 150,8, 135,5, 
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133,9, 132,2, 131,8, 129,9, 129,4, 127,8, 126,7, 124,6, 123,7, 122,7, 121,7, 116,5, 

116,1, 111,1, 35,1, 31,7.  

Związek 142. 1H NMR (600MHz, 300K, CD2Cl2) 

δ(ppm) 12,06 (bs, 2H), 8,15 (s, 2H), 7,97 (s, 2H), 

7,87 (m, 2H), 7,40 (t, J=1,8Hz, 4H), 7,38 (m, 2H), 

7,30 (d, J=1,8Hz, 4H), 6,52 (dd, 3J=3,8Hz, 4J=2,7Hz, 

2H), 6,49 (s, 2H), 6,05 (dd, 3J=3,8Hz, 4J=2,7Hz, 2H), 

1,35 (s, 36H). 13C NMR (150MHz, 300K, CDCl3) 

δ(ppm) 152,7, 150,8, 135,6, 132,9, 132,6, 132,3, 

131,9, 129,2, 129,1, 128,4, 126,1, 125,8, 124,5, 

123,9, 121,7, 116,5, 114,2, 110,9, 35,1, 31,7;  

Kompleks 143 (0,5h ogrzewania po dodaniu Et3N, 

DCM/heksan 1:4, niebieska frakcja, 36%) 1H NMR 

(600MHz, 300K, CD2Cl2) δ(ppm) 8,22 (m, 2H), 

7,48 (tt, 3J=7,0Hz, 4J=1,1Hz, 2H), 7,44 (t, J=1,8Hz, 

2H), 7,42 (tt, 3J=7,0Hz, 4J=1,1Hz, 1H), 7,36 

(m, 2H), 7,22 (s, 2H), 7,11 (d, J=1,8Hz, 4H), 7,14 

(m, 2H), 6,38 (d, J=3,6Hz, 2H), 5,99 (d, J=3,6Hz, 

2H), 5,74 (s, 2H), 1,34 (s, 36H). 13C NMR 

(150MHz, 300K, CD2Cl2) δ(ppm) 151,7, 147,2, 141,0, 134,78, 134,77, 134,4, 132,9, 

132,1, 130,1, 130,0, 128,8, 128,1, 126,9, 123,7, 123,5, 121,0, 116,34, 116,31, 113,5, 

35,4, 31,7. UV-Vis (298K, DCM) logε (λ/nm) 3,37 (627), 4,42 (398), 4,30 (382), 4,22 

(331), 4,18 (266). HRMS (m/z): 841,4863 [M+CH3OH]+ (teor. obl. dla 

C59H62BN2O2 841,4909) 

Kompleks 144. (1 godzina ogrzewania po dodaniu 

Et3N, DCM/heksan 1:4, zielona frakcja) 31% 
1H NMR (600MHz, 300K, CD2Cl2) δ(ppm) 7,97 

(m, 2H), 7,93 (s, 2H), 7,75 (m, 2H), 7,55 (s, 2H), 7,47 

(t, J=1,8Hz, 2H), 7,39 (tt, 3J=7Hz, 4J=1,4Hz, 2H), 

7,34 (tt, 3J=7Hz, 4J=1,4Hz, 1H), 7,29 (m, 2H), 7,26 

(d, J=1,8Hz, 4H), 6,61 (d, J=3,7Hz, 2H), 6,15 

(d, J=3,7Hz, 2H), 5,93 (s, 2H), 1,36 (s, 36H), 
13C NMR (częściowe dane z widma HMBC, 300K, CD2Cl2) δ(ppm) 151,0, 146,0, 

140,4, 140,2, 134,1, 133,5, 132,8, 132,3, 130,9, 129,3, 128,1, 125,8, 123,5, 122,9, 
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118,2, 115,5, 34,7, 31,2; UV-Vis (298K, CH2Cl2) logε (λ/nm) 3,44 (606), 4,41 (438), 

4,29 (418), 4,19 (318), 4,34 (286). HRMS (m/z): 891,4997 [M+CH3O]+ (teor. obl. dla 

C63H64BN2O2 891,5066). 

Trifiryna 93. Procedura kondensacji B, 6% 
1H NMR (600MHz, 300K, CD2Cl2) δ(ppm) 15,62 

(s, 1H), 9,10 (dd, 3J=4,8Hz, 4J=0,6Hz, 2H), 8,81 

(m, 2H), 8,39 (m, 2H), 8,25 (dd, 3J=4,8Hz, 
4J=0,8Hz, 2H) 8,25 (s, 2H), 7,95 (m, 2H), 7,89 

(d, J=1,8Hz, 4H), 1,52 (s, 36H); 13C NMR 

(150MHz, 300K, CD2Cl2+1,5%TFA) δ(ppm) 

163,6, 156,7, 152,6, 145,2, 141,4, 140,3, 128,9, 

136,2, 134,2, 133,0, 129,9, 129,5, 129,0, 126,6, 35,1, 31,1; UV-Vis (298K, CH2Cl2) 

logε (λ/nm) 3,13 (727), 3,64 (588), 3,67 (548), 4,44 (421); HRMS (m/z): 725,4219 

[M]+ (teor. obl. dla C50H53N4O 725,4214). 

Trifiryna 94. Procedura kondensacji B, 5%. 1H 

NMR (600MHz, 300K, CD2Cl2) δ(ppm) 17,08 (s, 

1H), 9,45 (s, 2H), 8,96 (d, 3J = 4,8 Hz, 2H), 8,51 (m, 

2H), 8,10 (d, 3J = 4,8 Hz, 2H), 8,02 (s, 2H), 7,94 (t, 
4J = 1,8 Hz, 2H), 7,91 (m, 2H), 7,83 (d, 4J = 1,8 Hz, 

4H), 1,51 (s, 36H). 13C NMR (150MHz, 300K, 

CD2Cl2, 2%TFA) δ(ppm) 164,3, 156,7, 152,3, 

145,3, 140,9, 139,5, 137,1, 136,3, 136,2, 132,8, 

129,2, 129,1, 129,0, 128,9, 128,6, 128,5, 126,8, 

35,1, 31,1; UV-Vis (298K, CH2Cl2) logε (λ/nm) 3.19 (786), 3.51 (694), 3.64 (639), 

3.78 (580), 3.89 (533), 4.70 (452), 4.67 (399); HRMS (m/z): 775.4364 [M]+ (teor. obl. 

dla C54H55N4O 775.4370).  

Związek 146. 1H NMR (600MHz, 300K, CD2Cl2) 

δ(ppm) 13,54 (s, 2H), 7,57 (m, 2H), 7,41 (m, 2H), 

7,39 (t, J=1,7Hz, 2 H), 7,21 (d, J=1,7Hz, 4H), 6,70 

(dd, 3J=3,9Hz, 4J=2,8Hz, 2H), 6,32 (s, 2H), 5,92 

(dd, 3J=3,9Hz, 4J=2,3Hz, 2H), 1,32 (s, 36H). 
13C NMR (150MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 153,7, 

151,0, 147,0, 142,4, 134,8, 134,5, 130,6, 129,7, 128,9, 

125,3, 123,7, 122,1, 118,8, 117,9, 111,8, 35,1, 31,7.  
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Związek 147. 1H NMR (600MHz, 300K, CD2Cl2) 

δ(ppm) 12,70 (s, 1H), 8,07 (s, 2H), 7,86 (m, 2H), 7,42 

(t, J =1,7Hz, 2H), 7,39 (m, 2H), 7,28 (d, J=1,7Hz, 4H), 

6,90 (d, J=3,8Hz, 2H), 6,49 (s, 2H), 6,04 (d, 3J = 3,8 Hz, 

2H), 1,34 (s, 36H),13C NMR (150MHz, 300K, CDCl3) 

δ (ppm) 153,2, 151,0, 147,0, 135,0, 134,8, 134,7, 131,1, 

128,6, 126,7, 126,6, 125,3, 124,1, 122,2, 120,9, 119,0, 

117,9, 111,7, 35,1, 31,7. 

Trifiryna 95. Procedura 

kondensacji C, 31%. 1H NMR 

(600MHz, 300K, CD2Cl2) 

δ(ppm) 14,88 (bs, 2H), 11,68 

(s, 2H), 9,26 (d, J=4,9Hz, 4H), 

8,46 (d, J=4,9Hz, 4H), 8,36 

(s, 4H), 8,00 (t, J=1,5Hz, 4H), 

7,97 (d, J=1,5Hz, 8H), 1,57 

(s, 72H). 13C NMR (150MHz, 

300K, CD2Cl2+2,5% TFA) δ(ppm) 162,2; 157,2; 152,7; 145,8; 138,8; 137,5; 133,2; 

129,7; 129,6; 128,3; 127,8; 126,9; 35,2; 31,2. UV-Vis (298K, CH2Cl2) logε (λ/nm) 4,00 

(685), 4,16 (618), 4,28 (570), 4,77 (497), 4,62 (391), 4,58 (281). HRMS (m/z): [M]2+ 

634,3967 (teor. obl. dla C90H100N4O2 634,3918). 

Trifiryna 96. Procedura kondensacji C. 

15%. 1H NMR (600MHz, 300K, 

CD2Cl2) δ(ppm) 16,72 (bs, 2H), 10,85 

(s, 4H), 8,97 (d, J=4,7Hz, 4H), 8,08 

(d, J=4,7Hz, 4H), 7,88 (t, J=1,9Hz, 4H), 

7,83 (s, 4H), 7,72 (d, J=1,9Hz, 8H), 

1,49 (s,72H). 13C NMR (150MHz, 

300K, CDCl3) δ(ppm) 165,5; 156,1; 152,3; 145,4; 137,6; 137,1; 136,7; 132,9; 129,4; 

128,4; 128,16; 128,13; 127,4; 126,5; 35,1; 31,6. UV-Vis (298K, CH2Cl2) logε (λ/nm) 

3,55 (728), 3,74 (667), 3,92 (609), 4.07 (553), 4,78 (491), 4,47 (391).HRMS (m/z): 

[M]2+ 659,3907 (teor. obl. dla C94H102N4O2 659,3996). 
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Związek 150. 1H NMR (600MHz, 300K, CDCl3) 

δ(ppm) 13,70 (bs, 4H), 7,28 (t, J=1,7Hz, 4H), 7,10 

(d, J=1,7Hz, 8H), 6,77 (s, 2H), 6,08 (s, 4H), 6,05 

(dd, 3J=3,4Hz, 4J=2,4Hz, 4H), 5,76 (dd, 3J=3,4Hz, 
4J=2,4Hz, 4H), 1,27 (s, 72H). 

 

Związek 151. 1H NMR (600MHz, 300K, 

CDCl3) δ(ppm) 12,60 (bs, 4H), 7,37 (s, 4H), 

7,32 (t, J=1,7Hz, 4H), 7,20 (d, J=1,7Hz, 8H), 

6,304 (s, 4H), 6,300 (dd, 3J=3,5Hz, 4J=2,9Hz, 

4H), 5,95 (dd, 3J=3,5Hz, 4J=2,9Hz, 4H), 1,30 

(s, 72H). 

Kompleks 154. (1h ogrzewania po 

dodaniu Et3N, chromatografia 

w gradiencie (DCM do DCM/aceton 

8/1), czerwona frakcja). 1H NMR 

(600MHz, 300K, CDCl3) δ(ppm) 15,82 

(bs, 1H), 9,09 (d, J=8,4Hz, 2H), 8,08 

(s, 2H), 8,02 (s, 2H), 7,99 (d, J=5,1Hz, 

2H), 7,82-7,76 (m, 5H), 7,69 (t, 7,4Hz, 2H), 7,65 (m, 4H), 7,38 (t, J=1,6Hz, 2H), 6,97 

(d, J=1,6Hz, 4H), 6,28 (d, J=3,6Hz, 2H), 5,78 (d, J=3,6Hz, 2H), 5,28 (s, 2H), 1,43 

(s, 36H), 1,30 (s, 36H). 

Trifiryna 158 – otrzymano zgodnie z procedurą 

kondesacji A, chromatografia kolumnowa, gradient 

DCM do DCM/Aceton 4/1. 52%. 1H NMR 

(500MHz, 300K, CD2Cl2 +1%TFA) δ(ppm) 9,78 

(s, 2H), 8,56 (d, J=5,0Hz, 2H), 8,36 (s, 2H), 8,27 

(d, J=5,0Hz, 2H), 7,98 (t, J=1,8Hz, 2H), 7,87 

(d, J=1,8Hz, 4H), 1,53 (s, 36H). HRMS (m/z): 

831,2353 (831,2342 teor. obl. dla C48H51Br2N2O). 
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Tabela 1. Dane krystalograficzne otrzymanych struktur dla związków 90, 91, 92, 103, 109 i 144. 

  

Numer struktury 103 90 91 109 92 144 

CCDC 1941277 1941276 2020640 2020638 2020639 2020637 

Wzór sumaryczny C26H28N2O4S C52H57,5N2O4S1,5 C53H57BCl2F4N2O C28H30N2O4 C58H59BN2O C62H60BN2O 

Masa cząsteczkowa 464,56 822,59 895,71 458,54 810,88 859,93 

Temperatura/K 100,01(10) 100 100,01(10) 100 100,01(10) 100 

Układ krystalograficzny Trójskośny Jednoskośny Jednoskośny Ortorombowy Ortorombowy Trójskośny 

Grupa przestrzenna P-1 I2/a C2/c Pbcn P212121 P-1 

a/Å 9,5252(2) 26,7013(16) 24,587(2) 12,5481(4) 14,9517(15) 10,0895(16) 

b/Å 10,2182(2) 18,1553(15) 28,8827(14) 11,3750(4) 15,6582(7) 14,750(2) 

c/Å 13,1582(3) 43,448(3) 14,6567(18) 17,1846(8) 22,1560(12) 18,927(3) 

α/° 79,572(2) 90 90 90 90 92,541(14) 

β/° 72,454(2) 96,171(7) 115,834(13) 90 90 100,716(14) 

γ/° 80,378(2) 90 90 90 90 91,320(12) 

Objętość/Å3 1192,25(5) 20940(2) 9367,9(18) 2452,84(16) 5187,1(6) 2763,4(8) 

Z 2 16 8 4 4 2 

ρcalcg/cm3 1,294 1,044 1,270 1,242 1,038 1,033 

μ/mm-1 0,171 1,049 0,195 0,083 0,458 0,456 

F(000) 492,0 7032,0 3776,0 976,0 1736,0 918,0 

Rozmiary kryształu/mm3 
0,7315×0,6887 
×0,4037 

0,069×0,078× 
0,451 

0,4304×0,3144× 
0,1513 

0,7687 × 
0,4699 × 
0,4351 

0,2374×0,1514 × 
0,0799 

0,1675×0,1061× 
0,0284 

Naświetlanie 
MoKα  
(λ = 0,71073) 

CuKα 
(λ = 1,54184) 

MoKα 
(λ= 0,71073) 

MoKα  
(λ = 0,71073) 

CuKα  
(λ = 1,54184) 

CuKα  
(λ = 1,54184) 

Zakres 2Θ zbieranych 
danych 

6,282 do 73,83 
8,328 do 
109,988 

3,156 do 51,998 
6,494 do 
57,532 

7,132 do 135,718 4,758 do 124,994 

Zakres indeksowania 
-15 ≤ h ≤ 14, 
-16 ≤ k ≤ 16 
-21 ≤ l ≤ 19 

-28 ≤ h ≤ 23,    
-14 ≤ k ≤ 19,    
-46 ≤ l ≤ 46 

-30 ≤ h ≤ 30, 
-15 ≤ k ≤ 35, 
-18 ≤ l ≤ 16 

-15 ≤ h ≤ 16, 
-14 ≤ k ≤ 14, 
-23 ≤ l ≤ 14 

-17 ≤ h ≤ 17, 
-18 ≤ k ≤ 8, 
-26 ≤ l ≤ 24 

-11 ≤ h ≤ 11, 
-16 ≤ k ≤ 16, 
-17 ≤ l ≤ 21 

Zebrane refleksy 21105 39081 19009 9529 15196 16649 

Niezależne refleksy 
9797 
[Rint=0,0305 
Rsigma=0,0336] 

13119 
[Rint=0,2961 
Rsigma=0,2897] 

9133 
[Rint = 0,1400, 
Rsigma = 0,2850] 

2958 
[Rint= 0,0452, 
Rsigma= 0,0409] 

8819 
[Rint = 0,0722, 
Rsigma = 0,1194] 

8750 
[Rint = 0,1037, 
Rsigma=0,1922] 

Data/restraints/parameters 9797/0/410 13119/118/1098 9133/42/581 2958/0/157 8819/0/571 8750/0/606 

Jakość dopasowania F2 1,054 0,855 0,988 1,030 0,968 0,880 

Końcowa wartość R 
[I>=2σ (I)] 

R1=0,0486 
wR2 = 1318 

R1=0,1166 
wR2 = 0,2383 

R1 = 0,1286 
wR2 = 0,2464 

R1 = 0,0597 
wR2 = 0,1541 

R1 = 0,0662, 
wR2 = 0,1319 

R1 = 0,0989, 
wR2 = 0,2229 

Końcowa wartość R 
[wszystkie dane] 

R1=0,0585 
wR2=0,1394 

R1=0,2382 
wR2=0,3016 

R1 = 0,2631, 
wR2 = 0,3075 

R1 = 0,0771, 
wR2 = 0,1746 

R1 = 0,1033, 
wR2 = 0,1490 

R1 = 0,1839, 
wR2 = 0,2745 

Największa różnica pik 
/dziura / w Å-3 

0,58/-0,57 0,69/-0,34 0,43/-0,70 0,33/-0,29 0,34/-0,28 0,50/-0,32 
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7. Część doświadczalna 

7.1. Wprowadzenie 

Określenie możliwości kontroli zmian delokalizacji w obrębie hybrydowego 

motywu strukturalnego konstruowanego na bazie (hetero)acenu i szkieletu 

makrocyklicznego, w tym przypadku trifiryny(2.1.1) wymagało opracowania 

właściwych ścieżek syntetycznych. Zaprezentowane przeze mnie podejście umożliwia 

tworzenie podobnych szkieletów, może być więc potraktowane jako ogólna strategia dla 

otrzymywania modyfikowanych trifiryn(2.1.1). W pierwszej części tego działu 

przedstawię syntezę prekursorów (hetero)acenowych, a następnie przejdę do omówienia 

wyników moich badań, które będzie podzielone ze względu na wprowadzany motyw 

(hetero)acenowy. Ze względu na zastosowanie jednolitego podejścia syntetycznego dla 

wszystkich zaprezentowanych hybryd makrocyklicznych skupię się na przedstawieniu 

najistotniejszych niuansów w ich otrzymywaniu kładąc nacisk na opis właściwości 

spektroskopowych i wynikających z nich zmian w delokalizacji. 

 

7.2. Otrzymywanie substratów wprowadzających mostek C2 

Wykorzystanie mostka dwuwęglowego obecnego w strukturze trifiryny(2.1.1) 

jest kluczowe dla obserwacji komunikacji chmur π fragmentu makrocyklicznego 

i (hetero)acenowego ze względu na uwspólnienie tego motywu w obu podjednostkach. 

Jego wprowadzenie staje się więc kluczowe w strategii syntetycznej. Przeprowadzona 

krótka analiza retrosyntetyczna (sch. 15) wskazała, że najlepszymi reagentami w tym 

przypadku będą halogenopochodne (sch. 15, C) (względnie estry triflowe jako 

pochodne pseudohalogenowe) oraz pirolowa pochodna kwasu boronowego (sch. 15, D) 

jako substraty w katalitycznym sprzęganiu Suzuki-Miyaury, które wykazuje wysoką 

wydajność w przypadku tego typu związków i jest skutecznym narzędziem w tworzeniu 

wiązań C-C. Po tak przeprowadzonej analizie rozpocząłem pracę nad otrzymaniem 

prekursorów wprowadzających do struktury wybrane (hetero)aceny, co wymagało po 

pierwsze otrzymania niezbędnych halogenowanych acenów, po drugie znalezienia 

najlepszych warunków reakcji sprzęgania.  
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Schemat 15. Retrosynteza hybrydy (hetero)acenów i oksatrifiryny(2.1.1) 

7.2.1. Benzo[b]furan i benzo[b]tiofen 

Pierwszą grupą syntezowanych makrocykli były układy zbudowane 

z oksatrifiryny(2.1.1) oraz benzo[b]furanu i benzo[b]tiofenu. Synteza substratów do 

reakcji Suzukiego-Miyaury wymagała otrzymania odpowiednich bromopochodnych 98 

i 100 (sch. 16). Bromowanie benzo[b]tiofenu 97 dało produkt 98 z wydajnością 74%, 

natomiast w wyniku reakcji bromowania benzo[b]furanu 99 otrzymałem trudną do 

rozdzielenia mieszaninę produktów substytucji (100) i addycji (101). Ze względu na ten 

problem frakcję zawierającą 2,3-dibro-2,3-dihydrobenzo[b]furan 101 poddałem reakcji 

eliminacji, a następnie kolejnej substytucji. Zwiększyło to wydajność, jednak produkt 

nadal nie był wystarczająco czysty. Analiza zaprezentowanych procedur pozwoliła na 

opracowanie dogodnej metody bromowania i oczyszczania pożądanego produktu, które 

wykonałem za pomocą krystalizacji frakcyjnej w temperaturze -20°C, otrzymując 

produkt 100 z wydajnością 50%.  
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Schemat 16. Otrzymywanie dibromopochodnych benzoheterocyklicznych 98 i 100. 

 

Tak otrzymane bromopochodne 98 i 100 wykorzystałem w reakcji Suzuki-

Miyaury z kwasem N-BOC-2-piroloboronowym. Do pierwszej próby wykorzystałem 

warunki reakcji stosowane wcześniej dla pochodnych tiofenu.111,113 W wyniku tej 

syntezy w obu przypadkach otrzymałem złożoną mieszaninę produktów, której 

rozdzielenie było bardzo trudne. Na podstawie analizy spektroskopowej wydzielonych 

składników zidentyfikowałem przedstawione na schemacie 17: N-BOC-pirol, 

monopochodne z zachowaną grupą blokującą (A i B), dipochodne z zachowanymi 

obiema grupami blokującymi (C) i odpowiadające im związki z usuniętymi grupami 

BOC (D, E, F). W celu ograniczenia tworzenia się produktów ubocznych 

i wyeliminowania kłopotliwego podziału zastosowałem niedomiar kwasu boronowego, 

który miał prowadzić do otrzymania monopochodnej pirolowej z zachowaniem atomu 

bromu na sąsiednim atomie węgla jako substratu w kolejnej reakcji sprzęgania. Taka 

strategia również nie doprowadziła do otrzymania oczekiwanego układu z powodu 
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dehalogenowania. Zastosowałem więc łagodniejsze warunki reakcji,114 zaprezentowane 

na schemacie 19, otrzymując 2,3-di(N-BOC-pirol-2’o)-benzo[b]tiofen 103 2,3-di(N-

BOC-pirol-2’o)-benzo[b]furan 104 z wydajnością odpowiednio 73% i 52%.  

 
Schemat 17. Zróżnicowanie produktów w pierwszej próbie sprzęgania Suzukiego. 

 

Ostatnim etapem syntezy, koniecznym do przygotowania prekursorów 

dipirolowych do dalszych reakcji kondensacji było usunięcie grup ochronnych 

z atomów azotu. Wykorzystałem do tego metodę termiczną (sch. 18).111,113 Zawiesinę 

N,N’-BOC-2,3-dipirolopochodnych w glikolu etylenowym w atmosferze obojętnej 

ogrzewałem przez godzinę bez dostępu światła w temperaturze wrzenia. Po 

oczyszczeniu mieszaniny otrzymałem ilościowo produkty 105 i 106.  

 
Schemat 18. Zoptymalizowane sprzęganie Suzukiego i usuwanie grup blokujących. 
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7.2.2. Naftalen i antracen 

Otrzymywanie reagentów naftalenowego i antracenowego bazowało na 

analogiczenej strategii syntetycznej jak w przypadku 105 i 106 z wykorzystaniem 

reakcji katalitycznych prowadzonych dla dihalogenopochodnych. 2,3-Dibromonaftalen 

jest związkiem dostępnym komercyjnie, więc użyłem go bezpośrednio w etapie 

sprzęgania. 2,3-Dibromoantracen 107 można otrzymać na kilka różnych 

sposobów.115,118,121 Synteza tej pochodnej była niezwykle kłopotliwa, dlatego 

zaprojektowałem cztery różne ścieżki syntetyczne, spośród których dwie dały pożądany 

produkt (sch. 19).  

Zaprezentowane na schemacie 19 ścieżki A, B i D jako kluczowy etap zawierają 

reakcję Dielsa-Aldera (sch. 19, ii, viii, xiv), których wydajność wynosiła odpowiednio 

54% i 65% (dla reakcji xiv nie byłem w stanie określić wydajności). W przypadku 

 

 

Schemat 19. Otrzymywanie 2,3-dibromoantracenu 107. i – (CF3COO)2O/H2O2; ii – naftachinon, AcOH, 
refluks, 5 dni; iii – 1. NaBH4, MeOH, HCl, 2. NaBH4, MeOH, HCl; iv – (MeO)3CH, H+, refluks, 18h; v – 
LiAlH4, THF, 18h; vi – MeOH, H+, 18h; vii – MeLi, DIPA, Et2O, 3h, refluks; viii – 1,2,4,5-
tetrabromobenzen, MeLi, 1h refluks; ix – TiCl4, Zn, THF, refluks; x – MgBrC≡CTMS, THF, CuI, refluks, 
14h; xi – AgNO3, NaCN, H2O/EtOH, 1 h; xii – BTMSA, [CoCp(CO)2], światło 500W, 5 h, xiii – NH2-
NHMe, KOH, MeOH; xiv – PhLi, 1,2,4,5-tetrabromobenzen, THF, refluks, 3h. 
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ścieżki A redukcja (iii), kluczowy etap dla otrzymania pochodnej 107 została 

efektywnie przeprowadzona z wykorzystaniem borowodorku sodu (NaBH4) dając 

oczekiwany produkt z wydajnością 52%. Potencjalne alternatywne ścieżki 

otrzymywania 107 (sch. 19) wiązały się z koniecznością stosowania bardziej 

kłopotliwych warunków syntetycznych (np. ścieżka B, konieczność destylacji Et2O, 

użycie MeLi) bądź też stwarzały problemy na etapie kluczowej benzannulacji (ścieżka 

C) lub oczyszczania (ściezka D). Produkt 107 otrzymałem również z wykorzystaniem 

ścieżki B jednak w związku z wyraźnie dłuższą ścieżką syntetyczną (6 etapów) 

w porównaniu z podejściem A (3 etapy) bez znaczącego zysku w obserwowanej 

końcowej wydajności pochodną 107 otrzymywałem stosując ścieżkę A.  

 Wykorzystując dostępne 2,3-dibromopochodne otrzymałem związki 110 i 112 

(sch. 20). W przypadku pochodnej naftalenu 108 wykorzystałem warunki reakcji takie, 

jak dla układów benzoheterocyklicznych (por. sch. 19) otrzymując oczekiwany produkt 

109 z wydajnością 58%. Usuwanie grupy ochronnych (BOC) dało ilościowo 110. 

Pochodna antracenowa 107 wymagała zastosowania łagodniejszych warunków ze 

względu na uboczną reaktywność szkieletu acenowego (por. sch. 20), a otrzymany 

produkt 111 był poddawany reakcji usuwania grup blokujących po ekstrakcji oraz 

przesączeniu przez cienką warstwę żelu krzemionkowego w celu usunięcia pozostałości 

ligandów fosfinowych. Mała wydajność końcowa otrzymywania 112 (~12%) może 

wynikać ze słabej rozpuszczalności produktu w trakcie ekstrakcji oraz z potencjalnej 

reaktywności nawet w czasie krótkiego oczyszczania. 

 

 
Schemat 20. Otrzymywanie pochodnych dipirolowych 110 i 112. 
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7.2.3. Chinoksalina i benzo[g]chinoksalina 

Wprowadzenie atomów azotu do acenu wymagało zmiany koncepcji 

syntetycznej. Konieczne prekursory otrzymałem w wyniku kondensacji etanodionu 113 

z o-fenylenodiaminą lub 2,3-diaminonaftalenem zgodnie ze strategią zaprezentowaną na 

schemacie 21. Otrzymane z dobrą wydajnością 2,3-di(1H-pirol-2’-o)chinoksalinę 114 

(67%)126 oraz 2,3-di(1H-pirol-2’-o)benzo[g]chinoksalinę 115 (96%) wykorzystałem 

w reakcji kondensacji (vide infra). 

 
Schemat 21. Otrzymywanie dipirolochinoksalin 114 i 115. 

7.2.4. Reagenty tetrapirolowe 

Do przygotowania 1,2,4,5-tetra(N-BOC-pirol-2’-o)benzenenu wykorzystałem 

komercyjnie dostępny 1,2,4,5-tetrabromobenzen, który w reakcji Suzuki-Miyaury dał 

układ 117 z wydajnością 61% (sch. 22). W przypadku 2,3,6,7-tetra(N-BOC-pirol-2’-

o)naftalenu 122 konieczne było otrzymanie odpowiedniej pochodnej 121. Jako materiał 

wyjściowy wybrałem 2,3-dihydroksynaftalen 119, który w reakcji bromowania 

a następnie częściowej eliminacji bromu dał 6,7-dibromo-2,3-dihydroksynaftalen 

120.127 Estryfikacja z wykorzystaniem bezwodnika triflowego umożliwiła syntezę 

triflatu 121, jako substratu w reakcji Suzuki-Myiaury, która zaszła z wydajnością 

52%.128 Usuwanie grup blokujących BOC wykonałem zgodnie z wcześniej opisaną 

procedurą (por. sch. 18). Drastyczne zmniejszenie rozpuszczalności układów 118 i 123 

zaobserwowane po odblokowaniu utrudniło wydzielenie produktu, jednak ekstrakcja 

z użyciem zmodyfikowanego układu rozpuszczalników (DCM/EtOAc/H2O) dało oba 

prekursoryz wydajnościami zbliżonymi do 90%.  
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Schemat 22. Synteza prekursorów tetrapirolowych. 

 

7.3. 2,5-bis(arylohydroksymetylo)furan 

Dla makrocykli należących do klasy porfirynoidów kluczowym zagadnieniem 

jest ich rozpuszczalność, którą można polepszyć poprzez wprowadzanie w pozycje 

mezo odpowiednich podstawników, generujących zawadę steryczną. Zgodnie 

z przedstawioną analizą retrosyntetyczną drugim prekursorem, koniecznym do 

przeprowadzenia reakcji kondensacji jest diol furanowy (por. sch. 15, B). Jego 

otrzymywanie, ze względu na możliwość użycia szerokiego wyboru aldehydów 

aromatycznych, pozwala na wprowadzenie w pozycje mezo podstawników 

zróżnicowanych pod względem budowy (sch. 23). Aby wykorzystać potencjał 

solubilizacyjny podstawników p-tolilowego i 3,5-(di(tertbutylo))fenylowego 

przygotowałem odpowiednie diole (odpowiednio 124 i 125). Furan poddałem litowałem 

z wykorzystaniem nBuLi, a następnie tak uzyskaną dilitopochodną użyłem w reakcji 

z odpowiednim aldehydem aromatycznym uzyskując drugorzędowy diol. Ze względu 

na zróżnicowaną reaktywność, prawdopodobnie z powodu różnego podstawienia 

pierścienia benzenu, proces z aldehydem 3,5-(di(tertbutylo))fenylowym wymagał 

wydłużenia czasu reakcji, aby otrzymać pożądany produkt (30 minut dla 124 wobec 

18 godzin dla 125).  
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Schemat 23. Otrzymywanie dioli furanowych 124 i 125. 

 

7.4. Inne pochodne: indol, trifenylen, heksaazatrinaftalen 

Kolejnym benzoheterocyklem włączonym w strukturę oksatrifiryny(2.1.1) miał 

być indol. Niestety wszystkie próby otrzymania pożądanej dibromopochodnej 126 

(sch. 24) nie powiodły się. W związku z tym skupiłem się na dwóch pozostałych 

układach heterocyklicznych. 

 
Schemat 24. Próby otrzymania 2,3-dibromoindolu 126. 

 

 Otrzymanie polimakrocyklicznych systemów, gdzie PAH stanowi mostek 

łączący jednostki trifirynowe, wymagało zmiany podejścia syntetycznego ze względu 

na znaczne zmniejszenie rozpuszczalności prekursorów pirolowych oraz ograniczenie 

reaktywności bardziej rozbudowanych układów w reakcji Suzuki-Miyaury. 

Przedstawiona na schemacie 25 ścieżka umożliwiła mi otrzymanie zablokowanego 

grupami BOC prekursora heksapirolowego opartego o szkielet trifenylenowy, jednak 
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bardzo słaba rozpuszczalność 127 po usunięciu grup blokujących w temperaturze 

wrzącego glikolu uniemożliwiła izolację końcowego produktu. 

Schemat 25. Propozycja otrzymania trimeru oksatrifiryny(2.1.1) mostkowanego trifenylenem. 

 Wprowadzenie motywu trifenylenowego trifenylenowego jako mostka 

dwuwęglowego prowadzącego do potencjalnego rozszerzenie delokalizacji 

w hybrydach acen-trifiryna planowałem również wykonać także inną metodą. 

Realizując tę ścieżkę otrzymałem 9,9-dimetylo-9-cynofluoren 128133 (sch. 26), który 

następnie wykorzystałem jako substrat w anulacji z 1,2,4,5-tetrabromobenzenem, 

jednak podejście to okazało nieskuteczne. 

 
Schemat 26. Propozycja otrzymania 2,3-dibromotrifenylenu. 

Po tych niepowodzeniach uznałem, że wprowadzenie heteroatomów do 

fragmentu PAH ułatwi dalszą manipulację ze względu na polepszenie rozpuszczalności. 

Zaplanowałem ścieżkę prowadzącą do otrzymania układu 132 (sch. 27). Zmieniłem 

pozycje podstawienia pirolem względem związku obecnego w literaturze,114 otrzymując 

związek 129 z wydajnością 80%. Otrzymany na drodze reakcji Suzuki-Miyaury 
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zablokowany układ 130 odblokowałem jak poprzednio i tak przygotowany prekursor 

131 wykorzystałem w reakcji kondensacji z diolem 125. Otrzymałem nierozpuszczalne 

ciało stałe, którego nie byłem w stanie oczyścić. Żadna z metod analitycznych nie 

potwierdziła też obecności trimakrocyklicznego produktu. 

 
Schemat 27. Proponowana ścieżka syntetyczna otrzymywania trimeru oksatrifiryny(2.2.1) 

mostkowanego heksaazatrinaftalenem. 

 Eksplorowałem także inne podejście syntetyczne, które opierało się na 

otrzymaniu substratu do reakcji Suzuki-Miyaury (134), który pozwoliłby na pominięcie 
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najmniej wydajnego etapu: makrocyklizacji z utlenianiem. Wykorzystałem do tego celu 

wcześniej otrzymany diol furanowy 124, który następnie poddałem reakcji z pirolem, 

otrzymując oksatripirometan 133 (sch. 28). Kolejnym etapem była reakcja borylowania, 

która dała niemożliwą do podziału mieszaninę mono- i diborylowanych pochodnych. 

Dodatkowo po próbie oczyszczania z zastosowaniem chromatografii cieczowej na żelu 

krzemionkowym lub typu SEC otrzymywałem substrat, którego nie obserwowałem 

w mieszaninie poreakcyjnej, co wskazuje na rozkład produktu podczas rozdziału. 

 
Schemat 28. Otrzymywanie i borylowanie oksatripirometan 133.  

 

8. Szkielety makrocykliczne 

Po otrzymaniu właściwych reagentów przeprowadziłem szereg prób kondensacji 

ostatecznie opracowując metodologię, która pozwala na szerokie stosowanie w syntezie 

podobnych szkieletów.  

8.1. Benzo[b]furan i bezo[b]tiofen136 

8.1.1. Synteza 

Reakcję kondensacji przeprowadziłem zgodnie z wcześniej opracowaną 

procedurą (sch. 29).111,113 W bezwodnym DCM rozpuściłem równomolowe ilości 

dipirolopochodnej 105 lub 106 i diolu 124 z podstawnikami p-tolilowymi i dodałem 

katalityczną ilość kwasu Lewisa (BF3:Et2O), a następnie tak otrzymany porfirynogen 

utleniałem z użyciem DDQ. Mimo wstępnego potwierdzenia obecności produktu 

w mieszaninie poreakcyjnej oczyszczanie za pomocą chromatografii lub strącania nie 

umożliwiło izolacji czystego produktu. W związku z tym postanowiłem wprowadzić do 

struktury inne podstawniki w pozycjach mezo, aby polepszyć rozpuszczalność 

pożadanych makrocykli, która mogła stanowić problem w oczyszczaniu ze względu na 

agregację i zmniejszenie interakcji ze złożem chromatograficznym. Wykorzystanie 

diolu 125 z grupami 3,5-(di(tertbutylo))fenylowymi znacząco polepszyło 

rozpuszczalność i umożliwiło mi oczyszczenie makrocykli w formie kationowej. 
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Nieokreślony anion Y (sch. 29) wymieniłem na anion chlorkowy na drodze ilościowego 

przekształcenia w obojętną florynę (89-OMe/90-OMe), a następnie zakwaszenie 

parami HCl. Podążając tą ściezką obie  hybrydy 89 i 90 zostały otrzymane 

z wydajnością odpowiednio 10% i 12%. 

 
Schemat 29. Synteza hybryd benzoheterocykliczno-oksatrifirynowych(2.1.1) 89 i 90.  

 

W trakcie rozdziału mieszaniny poreakcyjnej wyizolowałem również frakcję, 

która wykazywała bardzo charakterystyczne widmo UV-Vis-NIR (rys. 37), sięgające 

zakresu podczerwieni. Analiza widm spektrometrii mas, wskazujących na otrzymanie 

układów o masie dokładnie dwa razy większej od oczekiwanych układów 89 i 90, 

sugeruje, że w wyniku kondensacji prócz pożądanych oksatrifiryn otrzymałem także 

odpowiadające im heksafiryny(2.1.1.2.1.1) 135 i 136 (sch. 30). Wielkość wnęki 

koordynacyjnej w tych makrocyklach wiąże się z ich niejonowym charakterem ze 

względu na zwiększenie odległości między tworzącymi ją atomami (NONNON), co 

z jednej strony ogranicza oddziaływania wodorowe, a z drugiej umożliwia związanie 

protonu w kontrolowany sposób m. in. przez stopniowe zakwaszenie roztworu. 

W związku z tym wykazywały one podatność na protonację (sch. 30), która prowadziła 
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do batochromowego przesunięcia absorpcji aż do ok. 1200/1500 nm odpowiednio dla 

heksafiryny 135/136. Układy tego typu nie były jednak obiektem moich zainteresowań 

i wobec konieczności skupienia uwagi na szkieletach zawierających oksatrifiryny(2.1.1) 

nie kontynuowałem badań w tym zakresie.  

 
Schemat 30. Protonacja heksafiryn(2.1.1.2.1.1) 135 i 136. 

 

 
Rysunek 37. Widma UV-Vis-NIR przed i po protonacji (TFA) 135 i 136 (DCM, 298K). 

8.1.2. Reaktywność 

Na podstawie dotychczas opublikowanych wyników wiadomo, że możliwa jest 

zmiana charakteru aromatycznego na antyaromatyczny poprzez dwuelektronową 

redukcję oksatrifiryn(2.1.1) z włączonym tiofenem i benzenem (por. rys. 33 i 34, 

struktury 85-88).10,111,113 Wykorzystałem więc opracowane wcześniej procedury 

z wykorzystaniem amalgamatu cynkowego, obserwując ilościową konwersję obu 

pochodnych 89 i 90 w zredukowane formy (137 i 138) (sch. 31). Związki te ulegały 

konwersji do utlenionych odpowiedników (89 i 90) po ekspozycji na powietrze. Dlatego 

drugą modyfikacją była insercja boru(III), który stabilizuje zredukowaną strukturę 

kompleksów umożliwiając manipulację na powietrzu.111,113 Związki 139 i 140 

otrzymałem z wydajnością odpowiednio 22% i 23% w warunkach zaprezentowanych na 

schemacie 31. Tak uzyskane hybrydy 89/90, ich zredukowane pochodne 137/138 
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i kompleksy 139/140 poddałem analizie spektroskopowej, aby określić stopień 

komunikacji obu chmur π elektronów połączonych fragmentów i dominującej ścieżki 

delokalizacji w każdej z form. 

 
Schemat 31. Reaktywność 89/90. 

 

8.1.3. Właściwości spektroskopowe i strukturalne  

Bardzo dobrym źródłem informacji o jakości wzajemnej komunikacji chmur π 

elektronów w skondensowanych układach makrocyklicznych jest spektroskopia NMR. 

Wyjątkowa czułość rezonansu magnetycznego na zmiany wywołane zaburzeniem 

przepływu prądu aromatycznego w cząsteczce w sposób naturalny powoduje, że widma 
1H NMR stają się punktem wyjścia do analizy oddziaływań i ruchu elektronów π 

w otrzymanych przeze mnie układach. Analiza opierać się będzie na zestawieniu widm 

badanych związków i porównaniu przesunięć chemicznych sygnałów pochodzących od 

najbardziej wrażliwych na zmiany atomów wodoru. Takie podejście umożliwi nie tylko 

porównanie wszystkich otrzymanych przez mnie hybryd w obrębie każdej z grup, ale 

też wyciągnięcie szerszych wniosków dotyczących wszystkich badanych w pracy 

układów. 

W celu przeprowadzenia analizy zmierzyłem widma 1H NMR dla sześciu 

badanych układów makrocyklicznych (por. sch. 31), a następnie porównałem widma 

prekursorów 106/105 (rys. 38 A/C) i makrocykli 89/90 (rys. 38, B/D). Sygnał pozycji 

4 pochodzący od protonu znajdującego się w pozycji β obu hybryd jest przesunięty 

dolnopolowo w stosunku do sygnałów atomów wodoru α i β pirolu wyjściowych 

prekursorów 106/105 z zakresu 6,56/6,50 ppm do 9,25/9,10 ppm dla 89/90. Podobne 

zachowanie wykazują pozostałe sygnały pozycji β (5,14,15). Również linie  
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Rysunek 38. Widma 1H NMR (300K, 600MHz) 106(A)(CDCl3), 89(B) (CD2Cl2), 

105(C) (CDCl3) i 90(D) (CD2Cl2). 

 

rezonansowe odpowiadające pozycjom 13, 14, 22 i 23 ulegają przesunięciu o ok. 1,5 ppm 

w kierunku wyższych wartości δ – najsilniej przesunięty jest sygnał 22 (z 7,58/7,78 ppm 

dla 106/105 do 9,00/9,31 ppm dla 89/90). Świadczy to o zwiększeniu efektywności 

globalnego prądu diatropowego po kondensacji, którego gęstość pojawia się nie tylko 

w obrębie fragmentu makrocyklicznego, lecz obejmuje także skondensowany pierścień 
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benzenu. Na tej podstawie można stwierdzić, że oba układy makrocykliczne 89/90 

wykazują globalną aromatyczność ze ścieżką delokalizacji obejmującą peryferyjnie 

położony pierścień benzenu. Efekt ten jest porównywalny dla obu pochodnych, przy 

czym nieco silniej zarysowany w przypadku makrocyklu z ugrupowaniem 

benzo[b]furanowym (89), co można wskazać porównując przesunięcia chemiczne 

sygnałów pochodzących od protonów znajdujących się we wnęce koordynacyjnej (17), 

które obserwuje się przy 9,93 ppm (89) i 11,29 ppm (90). Wpływ prądu diatropowego 

powinien prowadzić do silnie górnopolowego przesunięcia tego sygnału,20,21 jednak 

w przypadku analizowanych pochodnych jego położenie wynika z konkurencji dwóch 

zjawisk – wcześniej wspomnianego odsłaniania przez prąd diatropowy i obecności 

wiązań wodorowych – które mają przeciwny wpływ na przesunięcie sygnału 

w spektroskopii 1H NMR, a jego wartość jest wynikiem równowagi między nimi.20,21 

Zoptymalizowane geometrie 89 i 90 (rys. 39) wskazują na obecność silnych 

oddziaływań między wewnętrznym atomem wodoru a otoczeniem NON, potwierdzając 

również obecnośc trójcentrowego wiązania wodorowego. Otrzymane odległości 

potwierdzają podobieństwo wnęk obu makrocykli, co pozwala wyeliminować ten 

czynnik jako decydujący o zmianie przesunięcia sygnału protonu 17. W sposób pełny 

tłumaczy to również jonowy charakter otrzymanych hybryd. 

  

Rysunek 39. Zoptymalizowana geometria układów 89 (po lewej) i 90 (po prawej). Wartości odległości 

między atomami wnęki podano w Å. Dla klarowności pominięto podstawniki w pozycjach mezo. 

 

 

Jeżeli więc siła wiązań wodorowych wynikająca z kształtu wnęki jest taka sama dla obu 

związków, to jedyną przyczyną dla różnicy w przesunięciach chemicznych protonu 17 

jest różna efektywność generacji prądu diatropowego w jego najbliższym sąsiedztwie, 

związana ze zmianą heteroatomu. Na tej podstawie można stwierdzić, że wielkość 
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heteroatomu jest jednym z parametrów umożliwiających kontrolę nad efektywnością 

delokalizacji. 

 

 Jak pokazałem, peryferyjnie skondensowany pierścień benzenu bierze udział 

w globalnej delokalizacji, kiedy cały układ jest aromatyczny, tj. ma 4n+2 π elektronów. 

Analiza danych spektroskopowych zarejestrowanych dla dwuelektronowo  

 

 

Rysunek 40. Widma 1H NMR (300K, 600MHz) 89(A) (CD2Cl2),137(B) (CDCl3) i 139(D) (CDCl3). 
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zredukowanych pochodnych z 4n π-elektronami (rys. 40/41) pokazuje złożony obraz 

wzajemnego oddziaływania wszystkich składowych otrzymanych hybryd. Po redukcji 

(137/138) sygnały protonów obejmy makrocyklicznej (4-15) przesuwają się silnie 

górnopolowo. Ten efekt najmocniej zarysowany jest dla pozycji 9 i 10 hybryd 

benzo[b]furanowych, czyli pierścienia furanu (z 8,92 ppm do 5,36 ppm po redukcji 

(137) i 4,39 ppm po insercji boru(III) w 139, rys. 40, A/B/C). Prawdopodobnie wynika 

to z większej lokalizacji gęstości prądu paratropowego właśnie w tych pozycjach 

(9 i 10), zaś wzmocnienie tego efektu po insercji boru może być związane zarówno ze 

stabilizacją geometrii, jak również z możliwością donacji wolnej pary elektronowej 

tlenu do boru. Takie zachowanie zwiększyłoby udział przepływu prądu paratropowego 

przez pozycje 9 i 10 w stosunku do przepływu przez atom tlenu. Zmiana przesunięć 

pozycji 13, 14, 22 i 23 nie jest już tak drastyczna. Sygnały te lokalizują się w rejonie 

7,50-7,00 ppm (7,13/7,50 ppm dla sygnału 22 w 137/138) (rys. 40/41, B) co odpowiada 

ich przesunięciom dla prekursorów dipirolowych 106/105 (por. rys. 38, A/C) i znajdują 

się w charakterystycznym dla układów aromatycznych zakresie przesunięć 

chemicznych. Wskazuje to na separację sekstetu Clara (por. rozdz 1.2.2) w obrębie 

pierścienia benzenu i jego uniezależnienie od silnie paratropowego prądu 

przebiegającego przez fragment makrocykliczny. Na to zjawisko nie wpływa także 

stabilizacja formy zredukowanej przez insercję boru(III) (139/140). Nieznaczne 

górnopolowe przesunięcie linii rezonansowych pochodzących od fragmentu 

heteroacenowego w stosunku do form zredukowanych 137/138 potwierdza tylko, że 

mimo zwiększenia gęstości prądu paratropowego fragment benzenowy pozostaje 

niezależny i aromatyczny. Brak komunikacji między dwoma systemami – 

makrocykliczną obejmą i peryferyjnie skondensowanym pierścieniem benzenu jest 

odpowiedzialny za dużą reaktywność lokalnie antyaromatycznych hybryd 137/138 ze 

względu na silnie ograniczoną możliwość dystrybucji gęstości elektronowej poza 

antyaromatyczny fragment. 

 Potwierdzeniem tezy o efektywnym prądzie paratropowym zlokalizowanym na 

podjednostce makrocyklicznej jest wpływ tzw. stożka aromatyczności, czy raczej 

antyaromatyczności, który można wykazać w przypadku układów 137 i 138, gdzie 

protony grup NH dają silnie dolnopolowo przesunięte sygnały (pozycje 17 i 18, rys. 

40/41, B). Co ciekawe, mimo zbliżonego otoczenia chemicznego obu atomów wodoru 

wartości δ tych sygnałów nie są nawet zbliżone. Różnica przesunięć chemicznych 

między nimi wynosi 2-3 ppm (19,1 i 17,2 ppm dla 137, 17,3 i 14,4 ppm dla 138), czego 
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wyjaśnieniem może być zróżnicowane położenie względem ścieżki przepływu prądu 

paratropowego, który oddziałuje w różnym stopniu na protony 17 i 18.  

Taki sam wpływ prądu paratropowego obserwuję dla kompleksów boru(III) 139 

i 140. Linie rezonansowe protonów pierścienia fenylowego przyłączonego do atomu 

boru aksjalnie względem płaszczyzny wyznaczonej przez makrocykliczny ligand mogą 

stanowić swego rodzaju sondę umożliwiającą jakościową ocenę prądu aromatycznego 

w kompleksie. Również one wykazują dolnopolowe przesunięcie (rys. 40/41, C, 

sygnały o-B, m-B, p-B), co jest zgodne z oczekiwanym zachowaniem związanym 

z  wpływem ścieżki przepływu prądu paratropowego przez fragment makrocykliczny po 

 

 
Rysunek 41. Widma 1H NMR (300K, 600MHz) 90(A) (CD2Cl2),138(B) (CDCl3) i 140(C) (CDCl3). 
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stabilizacji geometrii obejmy makrocyklicznej w wyniku insercji. Porównanie wartości 

δ dla obu pochodnych (odpowiednio 10,08/8,09/7,92 ppm dla 139 oraz 9,66/7,92/7,77 

ppm dla 140) oraz wcześniejsza analiza widm utlenionych (89 i 90) i zredukowanych 

(137 i 138) układów pozwala stwierdzić, że silniejsze efekty związane 

z (anty)aromatycznością są obserwowane dla pochodnych benzo[b]furanu (89/137/139).  

 
Rysunek 42. Widma UV-Vis 89 i 90 (DCM, 298K). 

 

 W określeniu efektywności globalnej delokalizacji niezwykle pomocne są też 

widma elektronowe w zakresie UV-Vis ze względu na charakterystyczna odpowiedź 

optyczna zarówno acenów, jak i oksatrifiryn(2.1.1).7,65,111,113 Oba hybrydowe układy 89 

i 90 dają widmo absorpcji zgodne z obserwowanym dla znanych trifiryn(2.1.1) 

z pasmem Soret położonym przy 410/433 nm (89/90) i zestawem pasm Q sięgającym 

600/614 nm (rys. 42).111,113 Porównanie widma 90 z układem zawierającym tiofen 

połączony w pozycjach 2 i 3 (85) (por. rys. 35, A)111,113  wskazuje na włączenie 

fragmentu benzenowego w globalną ścieżkę delokalizacji ze względu na batochromowe 

przesunięcie maksimów absorpcji o ok. 30 nm (582 nm dla 85 vs. 614 nm dla 90), który 

to efekt powinien być obserwowany po rozszerzeniu ścieżki delokalizacji makrocyklu. 

Porównanie położenia pasm Soret dla 89 i 90 (410/433 nm) pokazuje, że przejście 

odpowiedzialne za to pasmo jest nieco wyżej energetyczne w przypadku obecności 

tlenu. Obie hybrydy wykazują fotoluminescencję w roztworze, przy czym wydajność 

kwantowa dla pochodnej benzo[b]furanu jest dużo większa ((ϕ=0,12) w porównaniu do 

benzo[b]tiofenu  (ϕ=<0,01). Po raz kolejny związane jest to z geometrią układu, która 

wpływa na efektywność nakładania orbitali p. Po insercji boru(III) zauważyć można 

znaczącą zmianę w odpowiedzi optycznej, co potwierdza zmianę charakteru na 

antyaromatyczny (rys. 43). Absorpcja ulega osłabieniu, jej maksimum przesuwa się 



 

str. 112 
 

hipsochromowo, zaś niżej energetyczne przejścia stają się dużo mniej intensywne 

i zdefiniowane, co związane jest z mniejszą siłą oscylatora tych przejść i zmniejszeniem 

przerwy HOMO-LUMO po wprowadzeniu dodatkowych elektronów. Z tego samego 

powodu pasma te ulegają przesunięciu batochromowemu.  

 
Rysunek 43. Widma UV-Vis układów 139 i 140 (DCM, 298K). 

 

 Ze względu na brak wysokiej symetrii obu makrocykli wprowadzenie 

pierścienia fenylowego przyłączonego do atomu boru aksjalnie do płaszczyzny 

wyznaczonej przez obejmę makrocykliczną jako wyróżnika chiralności daje możliwość 

wskazania dwóch enancjomerów przestrzennych. Otrzymana mieszanina jest 

racematem, którego składniki po rozdziale dają odpowiedź w spektroskopii dichroizmu 

kołowego wykazując dopełniające się efekty Cottona (rys. 44).§§§§ 

 

 
Rysunek 44. Widma CD układów 139 (powyżej) i 140 (poniżej) (n-heksan/DCM 4/1, 298K). 

                                                           
§§§§ Rozdział HPLC i pomiar widm CD zostały wykonane przez prof. Piotra J. Chmielewskiego. 
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Rysunek 45. Struktury krystaliczne związków 103 (A) i 90 (B). Długości wiązania C1-C2 podano w Å. 

 

Analiza rentgenostrukturalna przeprowadzona dla 103 i 90 pokazała (rys. 45) 

zmiany w długości wiązania C1-C2 (por. sch. 29), które wskazują, że po kondensacji 

wiązanie to ulega znacznemu wydłużeniu (z 1,372Å (103) do 1,429Å (90)). Taka 

zmiana pozostaje w zgodzie z wnioskami wyciągniętymi na podstawie analizy 

spektroskopowej, potwierdzając obecność globalnej delokalizacji w 90 obejmującej 

zarówno makrocykl, jak i skondensowany pierścień fenylenowy z pominięciem mostka 

C2. Struktura ta potwierdza również przedstawiony wcześniej model DFT i silne 

wygięcie fenylenu w kierunku jednego z pierścieni pirolowych (rys. 45) determinowane 

promieniem atomowym siarki, który wpływa na długości wiązań C-S.  
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8.1.4. Analiza teoretyczna prądów aromatycznych***** 

 
Rysunek 46. Zoptymalizowana geometria układów 137 (A) i 139 (B). 

 Korzystając z metod teoretycznych (B3LYP 6-31G(d,p)) zostały wyznaczone 

zoptymalizowane geometrie wszystkich sześciu analizowanych makrocykli. Na rysunku 

46 przedstawiłem wyniki obliczeń dla układów 137 i 139. Porównując je 

z zaprezentowaną wcześniej wyznaczoną geometrią makrocyklu 89 (por. rys. 39), 

uwagę zwraca przede wszystkim silne odkształcenie od płaszczyzny pierścieni pirolu. 

W przypadku układu zredukowanego 137 (rys. 46, A) oba te fragmenty wychylają się 

w przeciwnych kierunkach, co związane jest obecnością protonów grup NH. Dalsza 

stabilizacja formy zredukowanej przez insercję boru(III) prowadzi do geometrii 

z piramidalnym otoczeniem boru z pierścieniami pirolowymi i aksjalnie związanym 

fenylem. Obecność atomu boru zwiększa planarność liganda w 139/140 w stosunku do 

zredukowanych pochodnych 137/138. Jednocześnie obserwuje się nieznaczne 

odchylenie fragmentu benzofuranowego w kierunku przeciwnym do pozycji β 

pierścieni piroli, co powoduje ograniczenie w komunikacji między oboma blokami 

budulcowymi hybrydy. 
                                                           
***** Wszystkie obliczenia teoretyczne (TD-DFT), o ile nie zaznaczono inaczej, zostały wykonane przez 

dra hab. Miłosza Pawlickiego z wykorzystaniem funkcjonału B3LYP i bazy 6-31G(d,p). 
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 Wartości NICS(1) wyznaczone dla zoptymalizowanych geometrii w okreslonych 

punktsch analizowanych związków (rys. 47) są zgodne z obserwowanym zachowaniem 

analizowanych molekuł w eksperymentach NMR. W przypadku związków 89/90 

obserwuję aromatyczny charakter przesunięcia zarówno w punkcie a (-11,80/-11,59), 

jak i w punkcie b (-11,18/-10,69). Po redukcji (137/138) drastycznie zmienia się 

przesunięcie dla punktu a (+13,40/+11,87) – jego dodatnia wartość potwierdza 

antyatomatyczny charakter wnęki i obecność prądu paratropowego. Jednocześnie 

wewnątrz pierścienia benzenu w punkcie b zachowują się ujemne wartości 

(-11,17/-11,05), które jednoznacznie wskazują na niezależność tego fragmentu i jego 

aromatyczność. Insercja atomu boru (139/140) wzmacnia prąd paratropowy 

w przypadku pochodnej benzo[b]furanu, lecz po zamianie na siarkę nie obserwuje się 

już takiego zachowania (+18,94/+11,60). Prąd diatropowy zostaje również zachowany 

w izolowanym pierścieniu benzenu (-11,82/-11,05). 

 

 

Rysunek 47. Wartości NISC(1) dla 89/90 (po lewej), 137/138 (na środku) i 139/140 (po prawej) 

wyznaczone w punkcie a (niebieskie) i b (czerwone). 

 

Analiza prądów aromatycznych indukowanych magnetycznie MICD (rys. 48, A 

i B),††††† pokazała obraz spójny z wcześniej przedstawionymi obserwacjami. Wartości 

prądów pierścieniowych obejmujących cały makrocykl dla układów 89/90 wynoszą 

23,4/21,8 nA/T, przy czym większa część jego gęstości przechodzi przez peryferyjnie 

położony pierścień benzenu (odpowiednio 13,8/14,2 nA/T), mniejsza przez mostek C2 

(7,3/5,8 nA/T), co wskazuje na dominację efektu globalnego. Po dwuelektronowej 

redukcji układów 89 i 90 do 137 i 138 wskazuja na sumarycznie paratropowy prąd 

przebiegający przez całą molekułę (-20,8 nA/T dla 137 i -16,3 nA/T dla 138), jednak 

                                                           
†††††  Obliczenia MICD zostały wykonane przez Marie Dimitrovą pracującą w grupie prof. Dage 

Sundholma z Uniwersytetu w Helsinkach z wykorzystaniem bazy B3LYP/def2-TZVP-D3-BJ. 
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wynika to z udziału silnie paratropowej obejmy makrocyklicznej w całościowym 

obrazie. Prąd diatropowy w obrębie skondensowanego pierścienia benzenu (10,3 nA/T 

dla 137 i 138) potwierdza jego uniezależnienie od obejmy makrocyklicznej. Obraz 

przepływu prądu paratropowego jest bardziej zrónicowany i obejmuje wnętrze 

fragmentu makrocyklicznego, przy czym obserwuje się rozszczepienie jego strumienia 

w pierścieniu furanu na dwa warianty. Jeden przebiega przez zewnętrzne atomy wegla, 

drugi przez wewnętrzny atom tlenu. W przypadku pierścieni pirolowych gęstość 

elektronowa zlokalizowana na atomach azotu wpływa na preferencję przepływu prądu 

po wewnętrznym obwodzie obejmy. Rysunek 48 (A) prezentuje wartości pradu 

pierścieniowego w analizowanych molekułach dla kazdego wiązania. Pozwala to na 

określenie preferowanej ściezki przepływu pradu, co zostało zobrazowane na rysunku 

48 (B). 

 

 
Rysunek 48. Wartości gęstości prądu aromatycznego indukowanego magnetycznie dla układów 89/90 i 
137/138 (A, odpowiednio po lewej i prawej) oraz ich graficzna reprezentacja (B). Wartości czerwone – 
pochodne benzo[b]furanu, wartoście niebieskie – pochodne benzo[b]tiofenu. Pominięto podstawniki w 

pozycjach mezo dla klarowności obrazu. 
 

Do zbliżonych wniosków prowadzi analiza diagramów AICD (rys. 49). 

W przypadku układu 89 przebieg prądu diatropowego uwzględnia peryferyjnie 

skondensowany pierścień benzenu, jednak sama ścieżka jest rozmyta i zarysowana 

znacznie słabiej niż w przypadku kompleksu 139. Po insercji pojawia się dobrze 
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zarysowany prąd paratropowy przebiegający, tak jak w przypadku wcześniej 

zaprezentowanych obliczeń MICD (por. rys. 48), przez wnętrze wnęki koordynacyjnej 

z rozszczepieniem na pierścieniu furanu. Jednocześnie niezależny pozostaje pierścień 

benzenu, który wykazuje aromatyczność z prądem diatropowym wewnątrz niego. Na tej 

podstawie można stwierdzić, że po redukcji następuje separacja obu fragmentów – 

makrocyklicznej obejmy i skondensowanego pierścienia benzenu, przy czym 

pięcioczłonowy pierścień furanu lub tiofenu stanowi swego rodzaju granicę między 

tymi podjednostkami biorąc jednocześnie udział w obu tych delokalizacjach przy 

utrzymaniu niezależności heteroatomu. 

 
Rysunek 49. Diagramy AICD dla 89 (po lewej) i 137 (po prawej) (isovalues 0,05). Strzałki czerwone – 

prąd diatropowy, niebieskie – paratropowy. 

 

 Tak przeprowadzona analiza danych teoretycznych i ich konfrontacja 

z wynikami eksperymentów spektroskopowych pozwoliła na określenie dominujących 

ścieżek delokalizacji w otrzymanych układach utlenionych 89/90 i zredukowanych 

zarówno przed (137/138), jak i po insercji boru (139/140). Możliwe jest wyróżnienie 

czterech tautomerów dla każdego z analizowanych związków, które róznią się stopniem 

zaangażowania chmur π obu podjednostek w tworzenie globalnej lub lokalnej ścieżki 

delokalizacji (sch. 32). To z kolei znacząco wpływa na ich właściwości elektronowe, co 

przejawia się głównie w spektroskopii NMR i UV-Vis. W przypadku układów 

utlenionych (89/90) dominuje ścieżka 22π elektronowa, która obejmuje cały obwód 

makrocyklu z przebiegiem przez jeden atom azotu, co sugerują obliczenia DFT. Po 

redukcji generowany jest sekstet Clara w obrębie benzoheterocyklu, natomiast 

podjednostka makrocykliczna zmienia charakter na antyaromatyczny z 16π elektronową 

ścieżką delokalizacji przebiegająca przez obejmę uwzględniając zarówno wnętrze, jak 
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i obrzeże. Obecność heteroatomu (tlenu lub siarki) stanowi tym samym o możliwości 

separacji chmur π dwóch połączonych fragmentów w momencie, kiedy zmienia się 

energia układu związana z wprowadzeniem dwóch dodatkowych elektronów i zmianą 

prądu z diatropowego na paratropowy. Stabilizacja antyaromatycznego charakteru 

obejmy poprzez insercję boru(III) wzmacnia ten efekt. Obserwuje się więc dwie 

niezależne chmury π elektronów – aromatyczną w obrębie pierścienia benzenu 

i antyaromatyczną obejmującą jednostkę makrocykliczną. 

 

 
Schemat 32. Tautomeria układów 89/90 (powyżej) i 137/138 (poniżej) z wyróżnionymi ścieżkami 

delokalizacji. W ramkach zaznaczono dominujące tautomery. 
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8.2. Naftalen i antracen137 

8.2.1. Synteza – optymalizacja warunków. 

Reakcje kondensacji z wykorzystaniem prekursora furanowego 125 (sch. 33) 

z ugrupowaniami 3,5-(di(tertbutylo))fenylowymi zaszły z zadowalającymi 

wydajnościami. Do oczyszczania na kolumnie chromatograficznej wykorzystałem układ 

rozpuszczalników DCM/aceton(5/1). Po przeprowadzeniu 91-Y i 92-Y w sole 

tetrafluoroboronowe otrzymałem 91 i 92 z wydajnością odpowiednio 47% i 39%.  

 
Schemat 33. Otrzymywanie hybryd 91 i 92. 

8.2.2. Reaktywność 

 Dla obu makrocykli otrzymałem zredukowane formy 141/142 (ilościowo) 

i kompleksy boru(III) 143/144 z wydajnością 36% i 31% (sch. 34). Związki te 

wykazywały mniejszą reaktywność w porównaniu do wcześniej przeanalizowanych 

pochodnych benzoheterocyklicznych, co również stanowi wskazówkę w kontekście 

oceny udziału globalnej delokalizacji w strukturze elektronowej tych układów biorąc 

pod uwagę fakt dużej reaktywności silnie antyaromatycznych systemów, jakimi były 

zredukowane pochodne benzofuranu i benzotiofenu. 
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Schemat 34. Reaktywność 91/92. 

8.2.3. Właściwości spektroskopowe i strukturalne 

Przeprowadziłem analizę danych spektroskopowych w takim samym ujęciu jak 

prezentowana poprzednio dla hybryd z motywem benzoheterocyklicznym. Prekursory 

dipirolowe (110 i 112) posiadają zbliżone do siebie widma 1H NMR (rys. 50/51, A). 

Kondensacja z otrzymaniem makrocykli 91 i 92 prowadzi do przesunięcia sygnałów 

protonów acenowych o 2,1/1,5 ppm dla pozycji 11/21 (z 7,89/8,34 do 9,94/9,87 ppm dla 

odpowiednio 91 i 92), która to pozycja jest najczulsza na zmiany prądu 

dia/paratropowego, i ok. 0,5 ppm dla pozostałych linii rezonansowych (rys. 50/51, 

A/B). Pomimo znacznego dolnopolowego przesunięcia pierwszej linii (11/21) 

zachowanie pozostałych wskazuje na słabe oddziaływanie chmury π makrocyklu 

z fragmentem acenowym ze względu na kilka możliwych tautomerów, które różnią się 

ścieżką delokalizacji. Osłabienie tego oddziaływania jest większe w przypadku 

antracenu, gdzie możliwe jest wyodrębnienie trzech stopni włączenia chmury π acenu 

do globalnej delokalizacji (sch. 35). Oba układy są więc w równowadze między 

niezależnością fragmentu acenowego i jego udziałem – pełnym lub częściowym – 

w przebiegu ścieżki delokalizacji. Im większy jest acen tym bardziej ta równowaga 

przesunięta jest w stronę dominacji prądów lokalnych. Ponownie, obserwowane 

wartości przesunięć mogą być zależne również od geometrii cząsteczki, która dla obu 

tych układów jest zbliżona na tyle, że można wykluczyć ten czynnik jako wpływający 

różnicę w ich zachowaniu spektroskopowym. Jedynym elementem różnicującym jest 

zatem wielkość acenu. Specyficzna budowa otrzymanych szkieletów oparta na 

wspólnym mostku dwuwęglowym wymusza uwspólnienie tego fragmentu i elektronów  
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Rysunek 50. Widma 1H NMR (300K, 600 MHz) 110 (A, CDCl3), 90 (B, CD2Cl2),  

141 (C, CDCl3) i 143 (D, CD2Cl2). 

 

z nim powiązanych. Przy tak zdefiniowanej strukturze można określić liczbę 

elektronów π dostarczanych do układu przez każdy z elementów budulcowych. Wobec 

obecności globalnej ścieżki delokalizacji naftalen wprowadza maksymalnie 8π 

elektronów, antracen – 12, zaś obejma makrocykliczna –  również 12π elektronów. Dwa  
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Rysunek 51. Widma 1H NMR (300K, 600 MHz) 112 (A, CDCl3), 91 (B, CD2Cl2),  

142 (C, CDCl3) i 144 (D, CD2Cl2). 

 

pozostałe elektrony pochodzą od mostka C2 i są wspólne dla obu fragmentów szkieletu. 

Mogą więc brać udział zarówno w delokalizacji globalnej, jak i lokalnej, ograniczonej 

do jednej z dwóch podjednostek. Potencjalne globalne ścieżki delokalizacji mogą więc 

zawierać maksymalnie 22π (dla 91) lub 26π (dla 92) elektronów. Istnieją też stopnie 

pośrednie zaprezentowane na schemacie 35, których liczba decyduje o lepiej 

zarysowanej niezależności fragmentu acenowego, co prowadzi do stwierdzenia, że 

wielkość chmur π łączonych ze sobą fragmentów ma istotny wpływ na ich wzajemne 

oddziaływanie. Jest to też powód, dla którego pozycja 11/21 jest najczulsza na zmiany 

prądów aromatycznych – każdy wariant ścieżki delokalizacji obejmujący część lub 

całość fragmentu acenowego przebiega z jej udziałem, a także leży najbliżej obejmy 

makrocyklicznej, dlatego w trakcie dalszej analizy tę pozycję potraktuję jako 

najistotniejszą dla określenia udziału chmury π acenu w globalnej delokalizacji w relacji 

do pozostałych sygnałów protonów acenowych. 
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Schemat 35. Struktury rezonansowe z zaznaczonymi ścieżkami delokalizacji o zmiennym przebiegu 

przez fragmenty acenowe makrocykli 91 (na górze) i 92 (na dole). 

 

 

Im więcej elektronów π posiada acen tym chętniej zachowuje niezależność ze 

względu na delokalizację w swoim obrębie. O słabszym udziale antracenu w globalnej 

delokalizacji świadczy również przesunięcie wewnętrznego protonu 17. Jak 

w przypadku pochodnych benzoheterocyklicznych tak i tutaj mamy do czynienia 

z równowagą między efektami związanymi z wiązaniem wodorowym i prądem 

diatropowym. Duże dolnopolowe przesunięcie tego sygnału (17,01 ppm dla 91 

i 18,54 ppm dla 92) świadczy o znacznym osłabieniu aromatyczności. Powtórnie 

zakładając, że geometria wnęki pozostaje niezmieniona, można stwierdzić, że 

w porównaniu ze znanym wcześniej układem ze skondensowanym benzenem113 

obserwuje się osłabienie globalnego charakteru aromatycznego po rozszerzeniu chmury 

π acenu. 
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Po przeprowadzeniu pochodnych 91/92 w formy zredukowane 141/142 

następuje powrót do niezależności jednostek acenowych (rys. 50/51, C). Sygnały 

pochodzące od protonów tych fragmentów (7,72/8,15 ppm dla pozycji 11/21) lokalizują 

się w regionie bardzo zbliżonym w stosunku do prekursorów dipirolowych (rys. 50/51, 

A). Podobne zachowanie wykazuje obejma makrocykliczna, dla której przesunięcia 

sygnałów są porównywalne z przesunięciami prekursorów i nieco bardziej dolnopolowo 

przesunięte w porównaniu z literaturowymi wartościami dla pirolu (6,26 ppm dla 

pozycji β) i furanu (6,39 ppm dla pozycji β).133 Wartości przesunięcia protonów 

w pozycji 9/10 (6,39/6,49 ppm odpowiednio dla 141/142) sugerują, że pierścień furanu, 

który w przypadku hybryd benzoheterocyklicznych był najbardziej wrażliwy na wpływ 

prądu paratropowego, zachowuje częściowo swoją niezależność Bardzo słaby prąd 

paratropowy w szkielecie trifirynowym potwierdzają również przesunięcia sygnałów 

17/18 protonów pirolowych NH W porównaniu do dobrze zdefiniowanego prądu 

paratropowego, który silnie wpływa na dolnopolowe przesunięcie protonów NH wnęki 

w przypadku pochodnych benzoheterocyklicznych (~17-19 ppm dla 137/138 vs. 9-11 

dla 89/90, vide supra) w przypadku pochodnych acenowych obserwujemy efekt 

odwrotny. Sygnały wnęki ulegają przesunięciu w górę pola w stosunku do układów 

utlenionych (~17-19 ppm dla 91/92) o odpowiednio 4,5 i 6,5 ppm (12,51/12,06 ppm dla 

141/142), podlegając niewielkiemu wpływowi szczątkowego prądu paratropowego, 

szczególnie w kontekście aromatycznej podjednostki acenowej. Prowadzi to wniosku 

o dominacji lokalnego prądu pierścieniowego, który ulega zaburzeniu tylko nieznacznie 

przez makrocykliczny prąd paratropowy. 

Kluczowy staje się w tym miejscu udział mostka C2 w obu ścieżkach. Jeżeli 

w układzie 142 dominuje lokalna delokalizacja w obrębie antracenu to udział 

elektronów położonych w tym wspólnym dla obu podjednostek fragmencie zarówno 

w delokalizacji antracenowej i trifirynowej staje się problematyczny. Wymagałoby to 

bowiem przeprowadzenia przez ten frament obu tych ścieżek jednocześnie. Wobec 

dominacji lokalnej delokalizacji acenowej niemożliwe jest formalne domknięcie ścieżki 

w obrębie makrocyklu, co sprawia, że siła prądu paratropowego ulega znacznemu 

osłabieniu. Po zmianie geometrii w wyniku insercji boru(III) efekt ten nieco słabnie, 

jednak nadal można mówić o przewadze lokalnej delokalizacji (rys. 50/51, D). 

Potwierdzeniem tego stają się przesunięcia sygnałów protonów pierścienia fenylowego 

aksjalnie przyłączonego do atomu boru, którelokalizują się w zakresie 7,2-8,2 ppm 
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(143) i 7,2-8,0 ppm (144). Sygnał oB pochodzący od protonu położnego w pozycji orto 

jest najbardziej czuły na zmiany otoczenia ze względu na najbliższe położenie 

względem płaszczyzny makrocyklu. Jego wartość δ (8,22/7,97 ppm dla 143 i 144) jest 

dużo niższa porównując do układów benzoheterocyklicznych (por. rys. 40/41, C), gdzie 

stożek antyaromatyczności silnie wpływał na jego przesunięcie, co pozwala stwierdzić, 

że rozszerzenie acenu prowadzi do znacznego wytłumienia prądu paratropowego 

właśnie ze względu na współdzielenie motywu strukturalnego mostka C2 przy 

jednoczesnym częściowym uniezależnieniu się acenowej chmury π. 

Różnice w zachowaniu wynikające z długości skondensowanego acenu bardzo 

dobrze obrazują właściwości optyczne. Batochromowe przesunięcie ostatnich 

maksimów widm absorpcji dla 91 i 92 w porównaniu z obecnym w literaturze 

szkieletem oksatrifiryny(2.1.1) sprzęgniętym z fenylenem (87)113 prowadzi do 

obserwacji, że po rozszerzeniu acenu do naftalenu pojawia się dodatkowe pasmo Q, 

przesuwając w ten sposób ostatnie maksimum absorpcji o ok. 80 nm, do 662 nm. Po 

rozszerzeniu acenu do antracenu kształt widma zmienia się drastycznie. Obserwuje się 

dwa maksima (Soret-like) przy 383 nm i 458 nm, którym towarzyszy szerokie, 

stopniowo zanikające pasmo w zakresie Q sięgające do ok. 850 nm (rys. 52, A/B). Co 

ciekawe, ostatnie maksimum absorpcji przesunięte w stronę czerwieni dla antracenu 

pojawia się przy 376 nm.139 Sugeruje to pewną niezależność elektronową fragmentu 

acenowego jeszcze przed redukcją. Pochodna 91 wykazuje bardzo słabą 

fotoluminiscencję z maksimum przy 716 nm (ϕ= <0,01) i przesunięciem Stokesa 

wynoszącym 54 nm, natomiast po zamianie naftalenu na antracen (92) nie 

zarejestrowałem już emisji. 

Po redukcji do układów 141 i 142 zaobserwowałem całkowitą zmianę 

odpowiedzi optycznej (rys. 52 C/D), która różni się także od tej przedstawionej dla 

pochodnych benzoheterocyklicznych (por. rys. 42). Brak tutaj charakterystycznych 

pasm Soret, a szerokie pasmo Q-like jest przesunięte silnie hipsochromowo w stosunku 

do spodziewanego zakresu (700-900 nm w odniesieniu do hybryd benzo-

heterocyklicznych). Cechą charakterystyczną w obserwowanym zachowaniu była 

emisja w zakresie odpowiadającym fotoluminescencji wykazywanej przez prekursory 

dipirolowe 110 i 112 (rys. 48 E/F). Porównanie maksimów emisji dla 141 i 110 

(odpowiednio 430 nm i 418 nm) oraz 142 i 112 (494 nm i 480 nm) prowadzi do 

wniosku, że za ten efekt odpowiedzialny może być fragment acenowy. Mimo to istnieje 
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pewne oddziaływanie między acenem a pozostałą częścią cząsteczki. Wskazuje na to 

kształt widma emisji, który nie jest zgodny z tym obserwowanym dla antracenu.138 

 
Rysunek 52. Widma UV-Vis i emisji układów 91/92 (A,B), 141/142(C,D) i 110/112 (E,F) (DCM, 298K). 

 

Po wprowadzeniu boru(III) przez insercję i w konsekwencji wypłaszczeniu 

cząsteczki nastąpił zanik emisji, zaś widmo absorpcji jest zbliżone do wcześniej 

obserwowanych dla kompleksów oksatrifirynowych111,113 z ostrym hipsochromowo 

przesuniętym pasmem Soret (398/438 nm dla 143/144) i słabym, przesuniętym 

nieznacznie batochromowo rozmytym pasmem Q sięgającym do 750/800 nm (143/144) 

(rys. 53). Wymuszenie zmiany geometrii przez insercję po raz kolejny prowadzi do 

obniżenia energii i zmniejszenia przerwy energetycznej między poziomami HOMO 

i LUMO. Efekt ten jest szczególnie widoczny w spektroskopii UV-Vis ze względu na 
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umożliwienie pojawienia się przejść elektronowych niedostępnych w innej konformacji 

przestrzennej. 

  

Rysunek 53. Widma UV-Vis związków 143 i 144. 

 

Analiza rentgenostrukturalna monokryształów dla związków 109, 91, 143 i 144, 

potwierdziła ich budowę (rys.54). Porównanie długości wiązań mostka C1-C2 pozwala 

określić, w jakim stopniu skondensowany fragment acenowy pozostaje niezależny. 

Wydłużenie wiązania C1-C2, widoczne dla pary 109-91 (1,431Å (109) do 1,487Å (91)) 

zgodne jest z obecnością globalnej delokalizacji obejmującej zarówno makrocykl, jak 

i acen. Obecność atomu boru(III) we wnęce zredukowanej formy makrocyklu powoduje 

zauważalne skrócenie tego wiązania przy przejściu od 91 do 143 (1,487Å (91) do 

1,439Å (143)) i odkształcenie od płaszczyzny z wychyleniem pierścieni pirolowych 

w kierunku boru. Tak potwierdzona zmiana w geometrii ma swoje odzwierciedlenie we 

wcześniej przedstawionych zmianach właściwości spektroskopowych. 
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Rysunek 54. Struktury krystaliczne związków 109 (A), 91 (B), 143 (C) i 144 (D). Wartości długości 

wiązania C1-C2 podano w Å. 
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8.2.4. Analiza teoretyczna prądów aromatycznych 

 

 

Rysunek 55. Diagramy AICD 91 (po lewej) i 92 (po prawej) (isovalue 0,035). Czerwone strzałki 

prezentują przepływ prądu diatropowego. Powiększenia prezentują szczegóły w obrębie fragmentu 

acenowego. 

Analiza diagramów AICD utlenionych układów 91 i 92 (rys. 55) potwierdza 

wnioski wyciągnięte na podstawie wyników eksperymentalnych. W przypadku 

naftalenu ścieżka przepływu prądu wyraźnie obejmuje acen, zaburzenie występuje na 

mostku C2, gdzie strumień rozdziela się na dwa – jeden w kierunku pierścienia pirolu 
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i drugi w kierunku acenu. Ustala się równowaga między tymi ścieżkami. Po wymianie 

naftalenu na antracen zaburzenie to preferuje domknięcie ścieżki w obrębie acenu. 

W obu przypadkach trudno jednoznacznie wskazać dominujący strumień prądu 

diatropowego, ponieważ bardzo wyraźne pozostają wpływy lokalnych prądów 

w obrębie pierścieni pirolu i furanu. Nie mniej jednak prąd o przebiegu globalnym jest 

obecny w obu molekułach, przy czym zdecydowanie słabiej zarysowany w przypadku 

układu 92, co zgodne jest z wcześniejszymi obserwacjami spektroskopowymi. 

 

Rysunek 56. Diagramy AICD układów 141 (po lewej) i 142 (po prawej), (isovalue 0,035). 

 Po redukcji układów 91 i 92 następuje zmiana kierunku przepływu elektronów i 

generacja prądu paratropowego (rys. 56). W przypadku pochodnej naftalenowej 141 

można wyróżnić przebieg 16π elektronowej ścieżki delokalizacji wewnątrz 

makrocyklicznej obejmy. Pojawia się jednocześnie słabo zarysowany sekstet Clara 

z prądem diatropowym wewnątrz najdalej wysuniętego pierścienia sześcioczłonowego 

naftalenu. Efekt ten konkuruje z delokalizacją obejmującą całą cząsteczkę naftalenu, 

więc jego udział nie jest znaczny. Słabszą jakość prądu paratropowego obserwuje się 

w przypadku układu 142. Główną różnicą jest wyraźnie zarysowany prąd diatropowy 

obejmujący antracen i przebiegający przez mostek C2, który bierze udział w obu tych 

delokalizacjach. O ile samo to zjawisko jest obecne w obu układach, o tyle jego siła jest 

większa dla antracenu, co powoduje dominację lokalnej aromatyczności acenu 
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i niewielki wpływ prądu paratropowego na zachowanie makrocyklicznej obejmy, 

szczególnie w kontekście obserwacji spektroskopowych. Nie bez znaczenia pozostaje 

również fakt, że po rozszerzeniu fragmentu acenowego pojawia się kolejna struktura 

rezonansowa i można wyróżnić sekstet Clara w obrębie benzenu, delokalizację 

naftalenową i antracenową (por. sch. 35). Dodatkowa możliwość ograniczenia 

zdelokalizowania chmury π elektronów tylko do szkieletu acenu zdecydowanie 

wzmacnia jej niezależność, zwłaszcza że elektrony obejmy makrocyklicznej również 

ulegają lokalnemu zdelokalizowaniu w obrębie heterocykli.  

 Analiza wartości NICS(1) i proponowany przebieg ścieżek delokalizacji 

zostanie przedstawiony i omówiony po analizie materiału dotyczącego azaacenowych 

odpowiedników opisanych hybryd karbocyklicznych jako podsumowanie ich 

porównania. 
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8.3. Chinoksalina i benzo[g]chinoksalina137 

Spoglądając na jednoznacznie określone ścieżki delokalizacji w obrębie 

pochodnych benzo[b]heterocyklicznych (89 i 90), gdzie możliwe było zaobserwowanie 

dwóch przeciwnych prądów aromatycznych i znaczącą dominację lokalnych efektów 

w pochodnej antracenowej 92 postanowiłem skonfrontować te układy z pochodnymi 

azaacenowymi, aby stwierdzić, czy wprowadzenie heteroatomu – azotu – zmieni 

oddziaływania chmur π kondensowanych jednostek. 

8.3.1. Synteza – optymalizacja warunków 

Reakcja kondensacji prekursorów 114 i 115 z diolem 125 z zastosowaniem 

wcześniej zaprezentowanych warunków (por. rozdz. 8.2.1) dała śladowe ilości 

oczekiwanych produktów makrocyklicznych. Postanowiłem więc wyizolować produkt 

makrocyklizacji, aby selektywnie go utlenić i stwierdzić, jaką ma wydajność ten proces. 

Głównym składnikiem mieszaniny poreakcyjnej był jednak substrat. 

Najprawdopodobniej BF3:Et2O tworzy kompleks 145 z centrami azotowymi, co z jednej 

strony wiąże kwas konieczny do reakcji kondensacji, a z drugiej stabilizuje geometrię, 

która skutecznie uniemożliwia wykorzystanie pozycji α pirolu (sch. 36). Stąd nawet 

duży nadmiar kwasu nie polepszał wydajności prowadzonego procesu. W związku 

z tym musiałem opracować nowe warunki reakcji kondensacji. Wybrałem pięć 

katalizatorów, dla których sprawdziłem możliwość tworzenia makrocykli 93 i 94 

w warunkach opisanych w tabeli 2.  

 

 Katalizator Rozpuszczalnik Ilość eq Czas 

1 BF3:Et2O DCM 8 48 h 

2 BF3:Et2O DCM 16 48h 

3 HBF4:Et2O DCM 8 48h 

4 TFA DCM 4 48h 

5 HCl MeOH/H2O Nadmiar 48h 

6 ZrCl4 DCM/H2O Nadmiar 48h 

 

Tabela 2. Optymalizacja warunków kondensacji pochodnych azaacenowych 93 i 94. 
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Schemat 36. Prawdopodobny produkt uboczny reakcji kondensacji katalizowanej BF3:Et2O. 

 

 Po przeanalizowaniu wyników oczekiwany produkt otrzymałem w reakcjach 

1-3, jednak tylko wobec zastosowania HBF4:Et2O wyizolowałem produkt w ilości 

wystarczającej na dalsze operacje syntetyczne . W związku z powyższym zastosowałem 

warunki reakcji nr 3, a także zwiększyłem rozcieńczenie oraz usunąłem rozpuszczalnik 

i nadmiar kwasu przed utlenianiem, które wydłużyłem do dwóch godzin. 

Chromatografia kolumnowa z układem DCM/EtOAc/MeOH (78/20/2) umożliwiła mi 

izolację hybryd chinoksaliny/benzo[g]chinoksaliny i oksatrifiryny(2.1.1) 93 i 94 

z wydajnością 6% i 5%, zgodnie ze ścieżką pokazaną na schemacie 37. 

 
Schemat 37. Otrzymywanie hybryd 93 i 94. 
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8.3.2. Reaktywność 

 Przeprowadziłem analogiczne do poprzednio zaprezentowanego (por. rozdz. 

8.2.2.) postępowanie post-syntetyczne zaprezentowane na schemacie 38. Otrzymałem 

produkty redukcji 146 i 147. Reakcje insercji boru(III) pozwoliły na potwierdzenie 

powstawania kompleksów 148/149 na podstawie eksperymentów spektrometrii mas 

jednak zwiększona reaktywność uniemożliwiła szczególową analizę obu kompleksów. 

 
Schemat 38. Redukcja hybryd 93 i 94. 

 

Obecność atomów azotu we fragmencie azaacenowym wydała się otwierać 

możliwość przeprowadzenia innych modyfikacji, w tym redukcję azotów iminowych 

chinoksaliny i benzo[g]chinoksaliny do aminy (sch. 39). Wykonałem próby 

z wykorzystaniem Na2S2O4, Sn, SnCl2, jednak bez efektów. Dwustopniowa redukcja 

93/94 pod wpływem Na2S2O4 z wyizolowaniem układów 146/147 jako produktów 

pośrednich również nie pozwoliła na otrzymanie oczekiwanych produktów, dlatego 

w tym przypadku analiza została ograniczona do form zredukowanych, które wykazują 

interesujące właściwości, zwłaszcza optyczne, odmienne od ich karbacyklicznych 

analogów. 

 
Schemat 39. Próby redukcji hybryd 93 i 94. 
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8.3.3. Właściwości spektroskopowe i strukturalne 

Po otrzymaniu odpowiednich pochodnych scharakteryzowałem je i porównałem 

widma 1H NMR prekursorów dipirolowych 114/115, hybryd 93/94 i pochodnych 

zredukowanych 146/147 (rys. 57/58, A/B/C), aby wskazać różnice wynikające 

z wprowadzenia atomów azotu. Sygnały pochodzące od protonów 13/23 i 14/24 

w układzie 93 (8,91/8,39 ppm) przesuwają się dolnopolowo o ok. 1 ppm i tak samo jest 

w przypadku sygnałów od fragmentu benzo[g]chinoksalinowego w układzie 94 

(9,45/8,51/7,91 ppm). Dużo większa zmiana jest obserwowana dla obejmy  

 

  

Rysunek 57. Widma 1H NMR związków (300K, 600 MHz) 114 (A, CDCl3), 93 (B, CD2Cl2), 

146 (C, CDCl3). 

 

makrocyklicznej. Sygnał pirolowy 4/15 z 7,00/7,03 ppm dla prekursorów 114/115 

przesunięty zostaje do odpowiednio 9,10/8,96 ppm dla 93/94, co potwierdza 

wzmocnienie prądu diatropowego w obrębie fragmentu makrocyklicznego. Zasadnicze 

w tym momencie staje się porównanie tych efektów z wcześniej przeanalizowanymi 

odpowiednikami acenowymi. Różnica w dolnopolowym przesunięciu sygnałów 

fragmentu azaacenowego (13/23 i 14/24) w porównaniu do analogicznych wartości 
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w hybrydach acenowych 91 i 92 (por. rys. 50/51, B) – 1 ppm wobec 0,5 ppm – 

wskazuje na efektywniejszy prąd diatropowy w tym fragmencie. Jednak najwięcej 

informacji na ten temat dostarczy zestawienie przesunięć chemicznych wewnętrznych 

protonów 17. W przypadku pochodnej naftalenu 91 i chinoksaliny 93 obserwuję je przy 

odpowiednio 17,01 ppm i 15,52 ppm, zaś dla pochodnych antracenu 92 

i benzo[g]chinoksaliny 94 jest to 18,54 ppm i 17,00 ppm. Różnica przesunięcia wynosi 

zatem 1,5 ppm w górę pola w obu przypadkach, co świadczy o zwiększeniu siły prądu 

diatropowego w obrębie całego makrocyklu. Wprowadzenie atomów azotu, a wraz 

z nimi dodatkowych par elektronowych pozwala na skuteczniejsze włączenie 

skondensowanego fragmentu azaacenowego w globalną ścieżkę delokalizacji 

i zwiększenie gęstości prądu diatropowego przebiegającego w obrębie całej cząsteczki. 

 Po dwuelektronowej redukcji ponownie można zaobserwować dominację 

lokalnych ścieżek delokalizacji obejmujących fragment azaacenowy i obejmę 

makrocykliczną. Sygnały 4/15, 5/14 i 9/10 przesuwają się o odpowiednio 2,25 ppm, 

1,5 ppm i 2,25 ppm w górę pola, podczas gdy te odpowiadające jednostce azaacenowej 

(13/23, 14/24, 15/25, 16/26) powracają do regionu tożsamego z prekursorem (7,57 ppm dla  

 

  

Rysunek 58. Widma 1H NMR związków (300K, 600 MHz) 115 (A, CDCl3), 94 (B, CD2Cl2) 

oraz 147 (C, CDCl3). 
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sygnału 13/23 w 93 i 8,07 ppm w 94). Ponownie obserwuje się uniezależnienie azaacenu 

od makrocyklu z jednoczesnym wyodrębnieniem jego własnej ścieżki delokalizacji.  

Podkreślone w analizie widm 1H NMR podobieństwa między układami acenowymi 

i azaacenowymi nie są już tak mocno zarysowane po przejściu do właściwości 

optycznych (rys. 59). Układ 93 daje widmo absorpcji (rys. 59, A/B) o pokroju 

zbliżonym do pochodnej naftalenowej, jednak ostatnie pasmo Q jest ostrzejsze 

i przesunięte hipsochromowo w stosunku do hybrydy naftalenowej do 588 nm. Widmo 

elektronowe pochodnej benzo[g]chinoksalinowej 94 pokazuje dwa  

 

 
Rysunek 59. Widma absorpcji i emisji układów 93/94 (A, B), 146/147 (C,D)  

i 114/115 (E,F) (DCM, 298K). 
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pasma w zakresie charakterystycznym dla pasm typu Soret (452 nm i 399 nm) 

i szerokie, stopniowo zanikające pasmo w zakresie pasm Q-like do 750-800 nm z ich 

hipsochromowym przesunięciem o ok. 50 nm względem pochodnej antracenowej. Po 

redukcji kształt widm ulega zróżnicowaniu. W przypadku hybrydy 146 pojawiają się 

pasma Soret-like i Q-like w zakresie odpowiednio 380-400 nm i 500-650 nm, zaś 

widmo absorpcji układu 147 posiada cztery pasma – dwa szerokie w zakresie 500-600 

nm i 400-500 nm, oraz dwa ostre w zakresie UV (351 nm i 279 nm). Różnice te 

wskazują na zmiany w strukturze elektronowej związane z wprowadzeniem 

dodatkowych elektronów przez domieszkowanie azotem. Największe różnice 

uwidaczniają się w trakcie zestawienia widm emisji zredukowanych form 146 i 147. 

Dla pochodnej chinoksalinowej zachowane zostaje podobieństwo i zakres emisji 

w stosunku do prekursora dipirolowego 114, jak ma to miejsce również w przypadku 

hybryd karbocyklicznych (por rys. 52). Po wydłużeniu azaacenu do 

benzo[g]chinoksaliny pojawiają się pasma charakterystyczne dla acenów 

z grzebieniowym układem i zmniejszającą się intensywnością (rys. 59, D; por rys. 18). 

Drugi fragment widma w zakresie 500-600 nm jest porównywalny z emisją prekursora 

115, jednak efekt związany z delokalizacją typu acenowego wydaje się dominować. 

Świadczy to o zaburzeniu struktury elektronowej po wydłużeniu łańcucha 

azaacenowego z jednoczesnym zachowaniem niezależności przez fragment 

odpowiadający naftalenowi. Wprowadzenie heteroatomu pozwala na izolację dwóch 

ścieżek delokalizacji lub separację chmur π dwóch systemów, kiedy dochodzi do 

konkurencji między globalną a lokalną delokalizacją. Decydujący wpływ ma tutaj 

obecność heteroatomu posiadającego wolną parę elektronową, która może być użyta 

zarówno jako element wspólny w globalnej delokalizacji jak również element 

stabilizujący dwa niezależne efekty w momencie rozdziału obu chmur π elektronów.  

Brak silnie zarysowanego charakteru antyaromatycznego pozwala sądzić, że 

układy te będą stabilniejsze po redukcji w porównaniu do hybryd 

benzoheterocykliczych. W celu ustalenia, czy tak faktycznie jest, a także czy można 

utlenić układy zredukowane na powietrzu bez dodatku utleniacza (co obserwowałem 

poprzednio) oraz jednocześnie potwierdzić, że w badanych próbkach nie znajdują się 

zanieczyszczenia i pozostałości prekursorów (które mogłyby być odpowiedzialne za 

emisję) przeprowadziłem eksperymenty utleniania w czasie, przygotowując roztwory do 

pomiaru widm UV-Vis w atmosferze beztlenowej, a następnie eksponując je na 

powietrze w kontrolowanych warunkach (rys. 60). Związek 142 (rys. 60, B) uległ 
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utlenieniu już po dwóch godzinach od ekspozycji na tlen i jako jedyny nie wymagał 

użycia utleniacza w celu obserwacji pełnej konwersji. Pozostałe próbki ulegały 

całkowitej konwersji po zastosowaniu nadmiaru DDQ, lecz o ile w przypadku 

pochodnej naftalenowej 141 obserwowałem duże stężenie utlenionej formy 91 przed 

jego zastosowaniem, o tyle w przypadku układów opartych na azaacenach 146 i 147 

stabilizowała się równowaga między formami przejściowymi, wymagająca dodatku 

utleniacza w celu odtworzenia widm układów 93 i 94. Wyniki tego eksperymentu 

potwierdzają, że zredukowane układy karbacykliczne są mniej stabilne od swoich 

azaacenowych odpowiedników. Najprawdopodobniej związane jest to z obecnością 

atomów azotu, które stabilizują strukturę elektronową i pozwalają na separację 

stabilnych ścieżek delokalizacji, przez co osiągana jest równowaga między formą 

utlenioną i zredukowaną. 

 

Rysunek 60. Widma zmian absorpcji w czasie po ekspozycji zredukowanych układów na powietrze. 

A-141, B - 142, C – 146, D - 147 (DCM, 298K). 
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8.3.4. Analiza teoretyczna prądów aromatycznych 

Analiza AICD układów 93 i 94 (rys. 61) pokazała zachowanie porównywalne 

z węglowymi analogami 91 i 92, jednak zaburzenia na mostku C2 są słabsze. Prąd 

diatropowy w obrębie całego makrocyklu jest lepiej zdefiniowany. Widać, że 

dostępność dodatkowych elektronów stabilizuje chmurę π elektronów obu 

podsystemów i pomaga w wygenerowaniu globalnej delokalizacji zarówno 

w przypadku chinoksaliny, jak i benzo[g]chinoksaliny, mimo że zauważalna jest silna 

konkurencja ze strony lokalnie przebiegającego prądu diatropowego tylko w obrębie 

dłuższego z azaacenów. 

 

 
Rysunek 61. Diagramy AICD struktur 93 (po lewej) i 94 (po prawej) (isovalue 0,035). Poniżej 

powiększone fragmenty azaacenowe. 
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Po redukcji dochodzi do silnej izolacji aromatycznego fragmentu acenowego 

z zachowanym lokalnym prądem diatropowym (6π lub 10π elektronów, rys. 62, 

czerwone strzałki) i makrocyklicznej obejmy, wewnątrz której przebiega prąd 

paratropowy (rys. 62, niebieskie strzałki). Atomy azotu staja się granicą, która 

skutecznie oddziela oba te strumienie. Brak takiego elementu w układach 

karbacyklicznych powodował zaburzenia w rejonie mostka C2, natomiast 

wprowadzenie dodatkowych par elektronowych skutecznie izoluje go od aromatycznej 

delokalizacji acenowej. Takie zachowanie tłumaczy również wyjątkowe właściwości 

optyczne układu 147 – efektywna izolacja fragmentu odpowiadającego naftalenowi 

pozwala na obserwację przejść elektronowych z nim związanych (por. rys. 60). 

 
Rysunek 62. Diagramy AICD struktur 146 (po lewej) i 147 (po prawej). 

 

Podobne wnioski można wysnuć z analizy wartości NICS(1) dla wszystkich dziesięciu 

analizowanych makrocykli (rys. 63). Wartości obliczone wewnątrz wnęki 

makrocyklicznej (rys. 63, pkt a) i w sąsiedztwie mostka (rys. 63, pkt b) całkowicie 

zgadzają się z obrazem przedstawionym po analizie danych doświadczalnych 

(-5,08/-3,46/-7,59/-5,83 dla odpowiednio 91, 92 , 93 i 94 w pkt. a). Wartości NICS(1) 

w punktach c, d i e świadczą natomiast o dużo silniejszym prądzie diatropowym 

w obrębie fragmentu (aza)acenowego (-13,79/-12,84/-13,23/-12,15 dla odpowiednio 91, 

92, 93, 94 w pkt. c). Po redukcji aromatyczność zostaje zachowana we fragmentach 

(aza)acenowych, przede wszystkim w obrębie pierścieni nie połączonych bezpośrednio 

z makrocyklem (por. rys. 63, punkty d i e), podczas gdy obejma podlega wpływowi 

słabego prądu paratropowego (+2,98/+2,62/+5,73/+5,73 w pkt. a dla 141, 142, 146, 
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147). Wartości NICS(1) wyznaczone w części (aza)acenowej (rys. 63, pkt d) dla form 

zredukowanych 141/146 (-10,12/-8,25) i 142/147 (-11,67/-9,61) potwierdzają wyraźny 

charakter aromatyczny w tych fragmentach analizowanych hybryd. Insercja boru(III) 

prowadzi do nieznacznego wzmocnienia efektywności prądu paratropowego 

związanego ze zmniejszeniem swobody konformacyjnej i wypłaszczeniem całego 

makrocyklu ze stabilizacją dwóch przeciwnych prądów – diatropowego 

i paratropowego co znalazło odzwierciedlenie w paramterach NICS(1) (+5,37/+4,15 

w pkt. a i -9,22/-11,11 w pkt. d dla 143/144). Stabilizacja dwóch przeciwnych efektów – 

diatropowego i paratropowegow zredukowanych pochodnych – znajduje również 

potwierdzenie w wartościach NICS(1) wyznaczonych w pkt. c (rys. 63).Wyraźnie 

można zauważyć zmniejszenie wartości NICS(1) we wszystkich pochodnych, 

szczególnie dla pary 94-147 (-12,15 vs. -2,96) spójne z zaobserwowanym zachowaniem 

spektroskopowym. 

 
Rysunek 63. Wartości NICS(1) dla hybryd acenowych 91, 92, 141, 142, 143, 144  

i azaacenowych 93, 94, 146 i 147. 

 

 Porównanie hybryd acenowych 91/92 i odpowiadających im układów 

azaacenowych 93/94 oraz analiza właściwości optycznych i zachowania 

w spektroskopii 1H NMR poparta wynikami obliczeń DFT (B3LYP) pozwoliła na 
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zaproponowanie przedstawionych poniżej ścieżek delokalizacji dominujących bądź 

pozostających w pewnej równowadze (rys. 64). Obecność naftalenu (91) daje globalną 

22π elektronową ścieżkę delokalizacji Rozszerzenie acenu do antracenu (92) wymusza 

ustalenie się równowagi między globalną 26π a lokalną 14π elektronową ścieżką ze 

wskazaniem na tę drugą. Wprowadzenie atomów azotu zwiększa efektywność 

delokalizacji globalnej w przypadku chinoksaliny (93) (22π) i przesuwa wcześniej 

opisaną równowagę w kierunku ścieżki 26π po rozszerzeniu do benzo[g]chinoksaliny 

(94). Po redukcji tylko hybryda naftalenowa 141 wykazuje słabą delokalizację 

antyaromatyczną 16π ograniczoną do obejmy makrocyklicznej. W pozostałych 

układach (142, 146, 147) lokalna delokalizacja z odpowiednio 14π, 6π i 10π 

elektronową ścieżką wiedzie prym ograniczając się do fragmentu acenowego, 

odseparowanego atomami azotu tam, gdzie to możliwe.  

 
Rysunek 64. Proponowane ścieżki delokalizacji aromatycznej - globalnej (zielony), lokalnej (czerwony) 

i antyaromatycznej (żółty) dla każdej z (aza)acenowych hybryd. 
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Tak opisane oddziaływania połączonych chmur π (aza)acenów i oksatrifiryny 

prowadzą do dwóch ogólnych wniosków. Po pierwsze rozszerzenie chmury π acenu lub 

azaacenu osłabia globalną delokalizację ze względu na konkurencję między lokalnym 

i globalnym prądem diatropowym. Prowadzi ona do zaburzenia i osłabienia 

efektywności globalnej aromatyczności w otrzymanych związkach, co ma swoje 

odzwierciedlenie we właściwościach optycznych. Ta sama konkurencja rzutuje na nie 

również po dwuelektronowej redukcji, prowadząc do przewagi lokalnych zjawisk 

i zachowania aromatycznego charakteru acenu przy zaburzonym przepływie prądu 

paratropowego oraz mocno osłabionej pełnej delokalizacji 16π elektronowej wewnątrz 

szkieletu makrocyklicznego. 

 Po drugie wprowadzenie atomów azotu pozwala ograniczyć wcześniej opisane 

zaburzenie i umożliwia zarówno skuteczniejszą delokalizację z uwzględnieniem 

azaacenu, jak również efektywniejszą 16π elektronową delokalizację po redukcji 

obejmującą obejmę makrocykliczną. Izolacja motywu acenowego przez atomy azotu 

jako swoistą granicę (benzen i naftalen w strukturze chinoksaliny 

i benzo[g]chinoksaliny – por. rys. 64) pozwala również obserwować zachowanie 

właściwe acenom w spektroskopii UV-Vis w momencie, gdy globalna aromatyczność 

zostaje wyłączona przez redukcję. 

 Te wnioski doprowadziły do pojawienia się kolejnego pytania – w jaki sposób 

wydłużenie acenu będzie wpływać na komunikację większej ilości podjednostek 

makrocyklicznych? Czy chmura π acenu będzie brać udział w globalnej delokalizacji, 

czy raczej, biorąc pod uwagę niechęć do uwspólnienia elektronów wraz ze 

zwiększeniem jej rozmiarów, będzie stanowić samodzielny fragment, niezależny od 

połączonych z nim szkieletów makrocyklicznych? Aby odpowiedzieć na te pytania 

postanowiłem otrzymać dwumakrocykliczne hybrydy mostkowane fenylenem 

i naftalenem. 
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8.4. Pochodne z dwiema wnękami makrocyklicznymi 

Zgodnie z powyższymi rozważaniami w ostatnim etapie swojej pracy 

skoncentrowałem się na otrzymaniu pochodnych symetrycznie podstawiających acen 

(benzen i naftalen) fragmentami makrocyklicznymi.  

8.4.1. Synteza – optymalizacja oczyszczania 

 
Schemat 40. Otrzymywanie hybryd bimakrocyklicznych 95 i 96. 

 

Kontynuowałem podejście syntetyczne zaprezentowane dla poprzednich 

układów makrocyklicznych (por. rozdz. 8.2.1). Przygotowane prekursory tetrapirolowe 

118 i 123 wykorzystałem w kondensacji z diolem furanowym 125 otrzymując pożądane 

produkty bimakrocykliczne 95 i 96 (sch. 40) z wydajnością odpowiednio 31% i 15%.  

8.4.2. Reaktywność 

 
Schemat 41. Zaobserwowana reaktywność hybryd 95 i 96. 
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Wykorzystując otrzymane układy 95 i 96 przeprowadziłem analogiczne do 

wcześniej zaprezentowanego (por. rozdz. 8.2.2) próby syntetyczne w celu otrzymania 

układów zredukowanych i kompleksów boru(III) (sch. 41). Założyłem, że obecność 

dwóch wnęk koordynacyjnych otwiera możliwość przeprowadzenia obu tych procesów 

wielostopniowo. Reakcja z amalgamatem cynku w obu przypadkach prowadzi do 

pełnej, czteroelektronowej redukcji z uzyskaniem związków 150 i 151. Z drugiej strony 

w wyniku insercji boru(III) otrzymałem i wyizolowałem tylko kompleks 154 z atomem 

boru w jednej z wnęk przy pozostawionej drugiej utlenionej jako produkt 

dwuelektronowej redukcji. Aby sprawdzić, czy możliwe jest otrzymanie układu 154’ 

(sch. 42) bez związanego atomu boru, wykonałem próby wykorzystania reduktorów 

o innych potencjałach redukcji (Sn, SnCl2, Na2S2O4), jednak nie dały one żadnych 

rezultatów. W odniesieniu do pozostałych możliwych produktów insercji pożądane 

związki zaobserwowałem tylko na widmach spektrometrii mas. Ich izolacja nie była 

możliwa, prawdopodobnie ze względu na bardzo małą wydajność reakcji połączoną 

z dużą złożonością mieszaniny poreakcyjnej i potencjalną reaktywnością na złożu 

chromatograficznym.  

 
Schemat 42. Proponowana równoważność struktur kompleksu 154 i hipotetycznej dwuelektronowo 

zredukowanej 154’ po usunięciu atomu boru. 

8.4.3. Analiza właściwości spektroskopowych 

W trakcie opracowywania warunków oczyszczania hybryd 95 i 96 

wyizolowałem dwie frakcje, dla których zmierzone widma UV-Vis wskazywały na 

potencjalną obecność produkt. W celu potwierdzenia tego przypuszczenia zmierzyłem 

widma 1H NMR każdej z nich. Po koniecznym w tym celu zakwaszeniu próbek 

(1% TFA) otrzymałem takie samo widmo dla dwóch frakcji, które dawały różne widma 

absorpcji. Stwierdziłem, że zaobserwowane zachowanie mogło wynikać z różnicy 

w rozpuszczalności między tymi frakcjami w trakcie chromatografii, co może być 

związane z różnym przeciwjonem. Aby zweryfikować to przypuszczenie wykonałem 

ekstrakcję w celu ujednolicenia przeciwjonu (por. sch. 40), po której obraz 

spektroskopowy każdej z dwóch badanych frakcji był taki sam. Jednocześnie w trakcie 
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ekstrakcji zaobserwowałem powstawanie na szkle nierozpuszczalnego w DCM filmu. 

Zmierzyłem więc widmo UV-Vis roztworu po ekstrakcji z NaHCO3, ale przed 

zakwaszeniem. Było ono tożsame z jednym z obserwowanych podczas chromatografii 

i jednocześnie inne od widma po wymianie anionu. Stąd przypuszczenie, że różnica w 

obserwowanych związkach może wynikać z usunięcia protonów z wnęk 

koordynacyjnych. W trakcie chromatografii dochodzi do częściowej deprotonacji 

i frakcja produktu zostaje podzielona na dwie – zdeprotonowaną, która ma krótszy czas 

retencji ze względu na słabsze oddziaływanie ze złożem, i uprotonowaną o dłuższym 

czasie retencji. Aby potwierdzić tę hipotezę, zbadałem właściwości optycznych 

otrzymanych układów i ich zmodyfikowanych pochodnych. Układ z wbudowanym 

benzenem 95 posiada pasmo Soret z maksimum przy 500 nm (rys. 65), zaś rozszerzony 

o kolejny pierścień układ naftalenowy 96 – przy 490 nm. W przypadku benzenu 

obserwuję trzy pasma Q z absorpcją sięgającą do ok. 900 nm, zaś po wymianie na 

naftalen pojawia się dodatkowe, czwarte, stopniowo zanikające pasmo Q, sięgające do 

ok. 820 nm. Oba związku wykazują fotoluminescencję, przy czy jej intensywność jest 

większa dla pochodnej 95 z maksimum przy 705 nm i słabszym pasmem przy 775 nm. 

Układ 96 emituje promieniowanie z maksimum przy 760 nm. Takie zachowanie 

sugeruje, że wydłużenie jednostki mostkującej oba makrocykle pozwala na zaburzenie 

komunikacji między nimi z jednoczesnym niewielkim wpływem na przesunięcia 

maksimum absorpcji. Bardziej wrażliwe na ten czynnik stają się pasma niżej 

energetyczne, które związane są z stanami elektronowymi powiązanymi 

z rozszerzeniem chmury π. Stąd można wyciągnąć wniosek, że efektywniejsza 

komunikacja zachodzi dla układu 95, zaś po wprowadzeniu kolejnych czterech 

elektronów w układzie 96 ten efekt jest delikatnie osłabiony.  

 
Rysunek 65. Widma absorpcji i emisji (in-set) układów 95, 96 i 154. 
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Widmo kompleksu 154 nie wykazuje żadnego zdefiniowanego kształtu, 

charakterystycznego dla wcześniej opisywanych układów (por. rys. 53). Posiada dwa 

maksima absorpcji przy 450 i 400 nm, hipsochromowo przesunięte względem 

wyjściowego dikationu 95. Pozostałe pasma nie posiadają ostrego maksimum 

i stopniowo zmniejszają intensywność do ok. 800 nm. Insercja boru(III) skutkuje także 

zanikiem emisji. Sugeruje to zaburzenie w globalnej delokalizacji i przewagę efektów 

lokalnych, gdzie nie dominuje żadna z możliwych ścieżek delokalizacji obejmujących 

makrocykle. 

 
Rysunek 66. Miareczkowania spektrofotometryczne 95 (A/B) i 96 (C/D). Widma A i C – 

miareczkowanie TBAF, widma B i D – miareczkowanie TFA. 

 

 Miareczkowanie form dikationowych 95 i 96 z wykorzystaniem TBAF (rys. 66) 

pokazuje zestaw punktów izozbestycznych charakterystycznych dla stopniowej 

deprotonacji stabilizującej formy monokationowe (rysunek 66, A/C). Rejestrowane 

widma charakteryzują się maksimum absorpcji w zakresie 900-1000 nm, którego 
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intensywność rośnie w toku miareczkowania osiągając pierwszy stopień deprotonacji. 

Po dodaniu kolejnych 2 eq pojawia się szerokie pasmo w zakresie 1100-1700 nm. 

Dodanie kolejnych porcji odczynnika miareczkującego nie wpływa na jakość 

obserwowanego widma. Proces deprotonacji jest odwracalny i widma charakterystyczne 

dla wyjściowych form dikationowych zostają odtworzone po dodaniu TFA 

(rys. 66, B/D). Nieścisłości między obserwowaną absorbancją przed deprotonacją i po 

jej odwróceniu mogą wynikać bądź ze zmiany stężenia (mimo nieznacznego tylko 

rozcieńczenia roztworu), bądź, co bardziej prawdopodobne, z obniżenia 

rozpuszczalności w wyniku wymiany przeciwjonu, który bardzo mocno wpływa na 

solwatację, co szczególnie widoczne będzie w eksperymentach z użyciem spektroskopii 

NMR. 

Otrzymany przeze mnie kompleks boru(III) 154 również uległ deprotonacji 

prowadzącej do otrzymania związku 156 (rys. 67). W wyniku przeprowadzonego 

eksperymentu zaobserwowałem szerokie pasmo w zakresie 1800-2200 nm. Niestety ze 

względu na hydrolityczny rozpad wiązania B-N w środowisku kwaśnym deprotonacja 

dla układu 154 nie była procesem odwracalnym. 

 
Rysunek 67. Miareczkowania spektrofotometryczne 154 z użyciem TBAF. 

 

 Chcąc potwierdzić z jednej strony odwracalność samego procesu redukcji, 

a z drugiej wykazać, że może ona przebiegać przez kilka etapów pośrednich wykonałem 

badanie procesu utleniania zredukowanych wcześniej układów 150 i 151. Przygotowane 

w atmosferze beztlenowej roztwory eksponowałem na powietrze mierząc widma 

absorpcji w odpowiednich odstępach czasowych (rys. 68). Okazało się, że do pełnej 

konwersji konieczny jest dodatek kwasu. W trakcie procesu utleniania zaobserwowałem 
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też formę przejściową między układami 150 i 95, której widmo elektronowe jest 

tożsame z jedną z form obserwowanych w trakcie deprotonacji (por. rys. 66 A/C). 

Dopiero zakwaszenie próbki pozwoliło na przejście do końcowej dikationowej formy. 

Należy podkreślić, że forma przejściowa jest trwała i nie ulega dalszym przemianom 

bez dodatku kwasu lub utleniacza. Może to świadczyć o takiej wartości potencjału 

utleniania, która nie jest dostępna bez dodatku kwasu. 

 
Rysunek 68. Utlenianie tlenem atmosferycznym układów 150 (A) i 151 (B). 

 

 Badania makrocykli 95 ,96 i ich zmodyfikowanych pochodnych 150, 151 i 154 

przy pomocy spektroskopii NMR przyniosły wiele odpowiedzi na wątpliwości powstałe 

w czasie analizy widm UV-Vis-NIR. Jakość prezentowanych widm silnie zależy od 

efektywności solwatacji, która w przypadku układu zawierającego fenylen (95) jest 

dużo słabsza, przez co po pierwsze stosunek sygnałów do szumu jest niższy, po drugie 

mimo zwiększenia temperatury lub wykorzystania ultradźwięków nie udało się 

całkowicie wyeliminować agregacji. Stąd też widma te obarczone są dużym 

poszerzeniem w zakresie 8,5-6,5 ppm, które znacząco redukuje dodatek TFA. 

Jednocześnie poszerzenie to zostaje całkowicie wyeliminowane po redukcji tej samej 

próbki, co potwierdza, że pochodzi ono od pozostałego silnie zagregowanego 

makrocyklu. 

Układy w pełni utlenione 95 i 96 wykazują globalną aromatyczność, co znajduje 

odzwierciedlenie w rejestrowanych widmach 1H NMR ze znacząco dolnopolowo 

przesuniętymi liniami rezonansowymi obrzeża makrocyklu w porównaniu do widm 

prekursorów tetrapirolowych 118 i 123 Znacznemu przesunięciu dolnopolowemu ulega 
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Rysunek 69. Widma 1H NMR (300K, 600MHz) związków 118 (A), 95 (B), 150 (C) i 154 (D). 

 

singlet pochodzący od protonów mostkującego acenu (11/21) – z 7,87/7,60 ppm dla 

118/123 do 11,68/10,85 ppm dla 95/96 (rys. 69/70, A i B). Silniejsze przesunięcie 

w przypadku układu 95 świadczy o wpływie wielkości chmury π elektronów na jej 



 

str. 152 
 

udział w efektach globalnych. Nadal jednak w obu przypadkach obserwuje się 

efektywną delokalizację globalną, obejmującą mostkujący acen i oba makrocykliczne 

fragmenty, które pozostają zblizone pod względem odpowiedzi w spektroskopii NMR. 

Widma wykazują pełną symetrię. Większa efektywność globalnej delokalizacji 

w przypadku układu 95 jest też potwierdzona przez przesunięcia sygnałów atomów 

wodoru znajdujących się we wnękach makrocyklicznych. W przypadku układu 95 jest 

to 14,88 ppm, natomiast po wymianie benzenu na naftalen (96) sygnał ten ulega 

przesunięciu do 16,72 ppm, co jest wynikiem osłabienia wpływu prądu diatropowego 

 

 
Rysunek 70. Widma 1H NMR (300K, 600MHz) związków 123 (A), 96 (B) i 151 (C).  
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przebiegającego przez cały szkielet. Konfrontując te wnioski z eksperymentami UV-Vis 

można wyjaśnić hipsochromowe przesunięcie maksimum absorpcji po rozszerzeniu 

acenu z benzenu (95) do naftalenu (96) (por rys. 65). Tak duże rozszerzenie chmury π 

(do 34π elektronów) przy jednoczesnym otwarciu możliwości generacji wielu ścieżek 

delokalizacji włączających część lub cały fragment acenowy powoduje pojawienie się 

wielu bardzo do siebie zbliżonych stanów energetycznych obsadzonych w taki sposób, 

aby cały układ zachował najniższa energię. Stopień złożoności tego obrazu nie pozwala 

już na prostą ekstrapolację zmian właściwości obserwowanych dla hybryd 

monomakrocykliczych.  

Po redukcji obu wnęk zarejestrowałem kolejne widma układów 150 i 151 

(rys. 69/70, C). Oba wykazują pełną symetrię. Sygnał 11/21 przesuwa się górnopolowo 

o 5,6 ppm, do 6,77 ppm (150) i 3,5 ppm, do 7,37 ppm (151) Różnica między 

przesunięciami δ prawdopodobnie wynika z możliwości generacji sekstetu Clara 

w pierścieniu mostkującego benzenu (95/150), natomiast w przypadku naftalenu 

pojawia się zaburzenie struktury ze względu na potencjalny udział naftalenu zarówno 

w delokalizacji lokalnej obejmującej tylko acen, jak również w lokalnych efektach 

powiązanych z prądem paratropowym przebiegającym przez obejmy makrocykliczne. 

Przesunięcie chemiczne sygnałów obejmy makrocyklicznej 4/15, 9/10, 5/14 

(rys. 69/70, C) sugeruje przewagę zjawisk lokalnych ze względu na ich wartości 

porównywalne z obserwowanymi dla pirolu i furanu. Osłabienie pradu paratropowego 

w obrębie wnęk może być związane z przewagą efektu lokalnego (prądu diatropowego) 

obejmującego mostkujący acen. 

Kompleks boru(III) 154, będący produktem dwuelektronowej redukcji liganda 

stabilizuje kation boru w jednej z wnęk makrocyklicznych, jednocześnie pozostawiając 

drugą w formie utlenionej. Taki obraz wymaga obecności w cząsteczce jednocześnie 

obu prądów – diatropowego obejmującego fragment niezredukowany, i paratropowego 

– w obrębie makrocyklu, który uległ insercji połączonej z redukcją. Widmo 1H NMR 

zmierzone dla tego układu (rys.69, D) wskazuje na całkowitą niezależność obu tych 

fragmentów makrocyklicznych przy jednoczesnym udziale mostkującego fenylenu 

w obu z nich. Przesunięcie sygnału 11/21 (8,08 ppm przy 11,68 dla 95) jest wypadkową 

wpływu prądu diatropowego i paratropowego na mostek fenylenowy. Jest ono wyraźnie 

mniejsze niż w przypadku układu całkowicie zredukowanego (150, 6,8 ppm), co należy 

wytłumaczyć obecnością prądu diatropowego w granicach drugiej wnęki. Stabilizacja 

geometrii przez koordynację atomu boru po raz kolejny powoduje wzmocnienie prądu 
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paratropowego i przesunięcie górnopolowe sygnałów 4’, 5’, 9’ w stosunku do układu 

150. 

Powoduje to pewien problem w określeniu charakteru chmury π elektronów 

należącej do fenylenu w układzie 154. Gęstość elektronowa zlokalizowana na tym 

fragmencie może potencjalnie brać udział jednocześnie w obu delokalizacjach przy 

czym trudno nawet jakościowo określić, który z efektów byłby dominujący. Odpowiedź 

na tę wątpliwość mogłaby przynieść analiza widm układu zredukowanego 

dwuelektronowo, w którym albo jedna wnęka pozostaje utleniona, podczas gdy druga 

jest całkowicie zredukowana, albo cały układ zostaje równomiernie zredukowany 

otrzymując formalnie po jednym elektronie na każdy fragment makrocykliczny. 

Niestety nie byłem w stanie otrzymać takiego układu lub jest on niemy wobec metod 

spektroskopii NMR. W trakcie przeprowadzania eksperymentu utleniania tlenem 

atmosferycznym próbek NMR układów 150 i 151 zaobserwowałem tworzenie się formy 

pośredniej, która nie dawała żadnych sygnałów i była stabilna na powietrzu. 

Doprowadzenie do odtworzenia widma form utlenionych 95/96 wymagało dodatku 

kwasu. Jak wcześniej wspomniałem w trakcie pomiarów widm UV-Vis dla takiego 

procesu również konieczne było zakwaszenie próbki, aby zarejestrować wyjściowe 

widmo. Prowadzi to jednak do trudności w określeniu struktury wykazującego taką 

odpowiedź spektroskopową związku. 

 Takie same efekty zaobserwowałem dla próbki kompleksu boru(III) 154 (widma 

rejestrujące zmiany zostały zamieszczone jako załącznik nr 1). Po redukcji otrzymałem 

widmo układu 155 (zał. 1, widmo niebieskie), z którego wynika, że mimo potencjalnej 

obecności prądu paratropowego w obrębie całej molekuły wyodrębniają się dwa 

niezależne podsystemy, z których jeden – obejmujący fragment bez atomu boru – jest 

słabiej skoniugowany, i drugi – z atomem boru we wnęce – skoniugowany lepiej. 

Ponownie decyduje o tym czynnik geometryczny, który znacząco wpływa na 

komunikację między poszczególnymi fragmentami cząsteczki. Niezależnie od różnic 

w gęstości prądu paratropowego można stwierdzić, że tak otrzymana molekuła 

wykazuje efektywniejszą delokalizację antyaromatyczną niż układ 150, w którym brak 

atomu boru. Wskazuje na to głównie przesunięcie linii pochodzącej od protonów 

mostkującego fenylenu (6,28 ppm dla 155 wobec 6,77 ppm 150). Podczas gdy 

przesunięcia pozostałych sygnałów są zgodne z tym wnioskiem, zupełnie inny nasuwa 

się, gdy porównać przesunięcia sygnałów odpowiadających protonom NH. 

Oczekiwanym efektem jest w tym przypadku efektywniejsze odsłanianie protonów 
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przez stożek (anty)aromatyczności, jednak obserwuje się nieznaczne górnopolowe 

przesunięcie (13,38 ppm dla 155 wobec 13,70 ppm dla 150), co może być związane ze 

zmianą geometrii i położenia protonów NH względem płaszczyzny wyznaczonej przez 

ścieżkę przepływu prądu paratropowego po insercji boru.  

Po ekspozycji próbki na powietrze ponownie zaobserwowałem zanik widma 

(zał. 1, widmo zielone). Po dodatku 1% TFA najpierw odtworzyłem widmo kompleksu 

154, zaś po 12 godzinach i kolejnej porcji TFA – widmo wyjściowego układu 95. 

Zaobserwowałem, że forma przejściowa, która nie daje odpowiedzi 

w spektroskopii NMR, jest stabilna na powietrzu. Prawdopodobnie więc jest to ten sam 

układ, który daje widmo UV-Vis tożsame ze zdeprotonowanym układem 95/96 

(por. rys. 66, A i rys. 68, A). Postanowiłem potwierdzić to przypuszczenie 

przeprowadzając deprotonację i zmierzyć widmo 1H NMR w trakcie miareczkowania. 

Po dodaniu odpowiedniej ilości zasady (TBAF) obserwowałem ponownie zanik widma, 

po czym po dodaniu nadmiaru kwasu (TFA) widmo ulegało odtworzeniu. Wykluczyłem 

więc degradację próbki, lecz ze względu na konieczność przygotowania próbki do tego 

pomiaru w środowisku obojętnym pomiar nadal nie był rozstrzygający ze względu na 

znaczne poszerzenie linii rezonansowych na widmie początkowym. 

Na podstawie dostępnych danych spektralnych mogę stwierdzić, że w przypadku 

układów bimakrocyklicznych 95 i 96 da się kontrolować strukturę elektronową na 

cztery sposoby: poprzez zmianę mostkującego acenu – wydłużenie ogranicza 

komunikację i zaburza globalną delokalizację; poprzez zmianę pH – procesy 

deprotonacji/protonacji, które zmieniają również geometrię cząsteczki; poprzez proces 

redoks oraz insercję odpowiedniego atomu do jednej z wnęk koordynacyjnych. 

8.4.4. Analiza teoretyczna prądów aromatycznych. 

Wnioski wyciągnięte na podstawie wyników spektroskopowych znalazły również 

potwierdzenie w przeprowadzonej analizie teoretycznej występujących/obserwowanych 

prądów diatropowych i paratropowych. Diagramy AICD potwierdzją, że układy 

utlenione (95 i 96, rys. 71, A i D) wykazują globalną aromatyczność związaną 

z przebiegiem strumienia przepływu prądu diatropowego przez całą molekułę. 
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 Rysunek 71. Diagramy AICD układów 95 (po lewej) i 96 (po prawej) (isovalue 0,035). A/D – forma 

dikationowa, B/E – monokation, C/F – forma obojętna. 

 

Jednocześnie, o ile w przypadku benzenu w obrębie mostka brak zaburzeń w tym 

przepływie, o tyle po wprowadzeniu naftalenu da się zauważyć pewien wkład 

konkurencyjnego prądu diatropowego lokalizującego się w obrębie acenu. Potwierdza 

to też wnioski wyciągnięte na podstawie widm UV-Vis i 1H NMR – większą gęstość 

prądu diatropowego wykazuje, a co za tym idzie bardziej aromatyczną globalnie 
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molekułą jest układ mostkowany benzenem 95. Po usunięciu jednego z protonów 

wewnętrznych pojawia się spora rozbieżność w zachowaniu obu układów. W przypadku 

pochodnej fenylenowej (rys. 71, B) dochodzi do wzmocnienia globalnego prądu 

diatropowego i jednocześnie zmienia się geometria zdeprotonowanej wnęki. Tlen 

w pierścieniu furanu wychyla się nad płaszczyznę cząsteczki, oba pierścienie pirolu – 

pod płaszczyznę. Można tu dostrzec bardzo znaczącą rolę wewnętrznego atomu wodoru 

w stabilizacji płaskości makrocyklu. Po usunięciu drugiego protonu obserwowane jest 

takie samo zachowanie w obu fragmentach makrocyklicznych. Prąd diatropowy 

również ulega ponownemu wzmocnieniu (rys. 71, C). Zupełnie inaczej zachowuje się 

układ naftylenowy. Po pierwszej deprotonacji (rys. 71, E) dochodzi do częściowego 

odizolowania chmury π acenu od fragmentów makrocyklicznych. Jednocześnie nie 

obserwuje się zmian w płaszczyźnie położenia poszczególnych pierścieni. W kolejnym 

etapie (rys. 71, F) izolacja naftalenu postępuje i widoczna jest już silna konkurencja 

między lokalną diatropowością acenu a jego udziałem w globalnej delokalizacji.  

Druga grupa diagramów AICD prezentuje zmiany gęstości prądu po redukcji (rys. 72). 

W trakcie badań nie zaobserwowałem produktów zmiany bazującej na procesie 

dwuelektronowym, jednak są one istotne z punktu widzenia analizy teoretycznej jako 

formy przejściowe. Jak wcześniej wspomniałem, formy dikationowe 95/96 są globalnie 

aromatyczne z silnym prądem diatropowym w obrębie całej cząsteczki. Po 

przeprowadzeniu redukcji otrzymałem układ 151 (rys. 72, E), który charakteryzował się 

ograniczonym przepływem prądu paratropowego wewnątrz obejm makrocyklicznych 

i jednoczesnym prądzie diatropowoym obejmującym mostkujący szkielet naftalenu. 

Przepływ prądu paratropowego w układach pośrednich jako produktach 

dwuelektronowego procesu redukcji (rys. 72, B i D) jest w obu przypadkach dużo lepiej 

zarysowany i obejmuje wnętrze makrocykli wraz z mostkiem C2. Opis takich 

hipotetycznych struktur prowadzi do konkluzji, że osiagana jest między nimi 

równowaga, zaprezentowana na schemacie 43. Chinoidalny układ par elektronowych 

(150’/151’) lub redukcja jednej z wnęk z pozostawieniem drugiej utlenionej 

(150’’/151’’) nie prowadzi jednak do obserwowanego obrazu spektroskopowego 

i teoretycznego. Kwestia możliwości otrzymania układu zredukowanego dwu-

elektronowo innego od kompleksu boru 154 pozostaje nierozstrzygnięta. 
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Rysunek 72. Diagramy AICD związków 95 (A), 96 (C), 151 (E) (isovalue 0,035). Diagramy B i D 

przedstawiają hipotetyczne produkty dwuelektronowej redukcji odpowiednio układu 95 i 96. 

 

Tak przeprowadzona analiza wyników eksperymentalnych połączona z obrazem 

otrzymanym z obliczeń DFT pozwoliła na określenie przebiegu ścieżek delokalizacji. 

O ile w przypadku układów 95/96 można stwierdzić, że dominująca jest ścieżka 

globalna 30/34π-elektronowa (sch. 44) to po czteroelektronowej redukcji obraz staje się 

mniej ostry. Właściwości układów 150/151 sugerują, że ustala się równowaga między 

wieloma możliwymi ścieżkami delokalizacji globalnej lub semi-globalnej i stanem, 
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gdzie preferowana jest delokalizacja ograniczona mostkującym acenem (6/10π). Należy 

podkreślić, że po czteroelektronowej redukcji całkowita liczba elektronów π w układzie 

nadal może spełniać regułę Hückla dla układów aromatycznych, jednak definitywnie 

 

 
Schemat 43. Etapy redukcji układów 95 i 96. W niebieskiej ramce zaznaczono dwie możliwe formy 

przejściowe, zaś na czerwono – formę chinoidalną. 

nie ma to odzwierciedlenia w obserwowanym zachowaniu. W obu przypadkach chmura 

π acenu jest silnie zaangażowana w delokalizację globalną, czego przejawem są 

drastyczne zmiany położeń sygnałów w spektroskopii 1H NMR i duże batochromowe 

przesunięcia maksimów absorpcji względem zarówno pojedynczo skondensowanych 

makrocykli (hybrydy fenylowa 88 i naftalenowa 91), jak i samych mostkujących 

acenów (benzen i naftalen). Dotychczasowe badania nie potwierdziły birodnikowego 

charakteru tych systemów, lecz uważam, że pogłębiona charakterystyka układu 

pośrednio zredukowanego 150’/151’ może potwierdzić lub ostatecznie wykluczyć taką 

możliwość. Wymaga to jednak innego aparatu badawczego i bardziej zaawansowanych 

metod teoretycznych. 
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Schemat 44. Postulowane tautomery i ścieżki delokalizacji dla układów 95/96 (po lewej)  

i 150/151 (po prawej).  
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8.5. Inne pochodne makrocykliczne 

 

W trakcie realizacji badań otrzymałem również oksatrifirynę(2.1.1) 

skondensowaną z 4,5-dibromobeznenem 159 (sch. 45). W założeniu miała ona stanowić 

substrat do dalszych przemian z wykorzystaniem funkcjonalności halogenowej na 

obrzeżu makrocyklu. Otrzymałem ten układ w sposób analogiczny do wcześniej 

zaprezentowanego podejścia syntetycznego (por. rozdz. 7.1). Selektywne wykonanie 

reakcji Suzukiego wymagało skrócenia czasu reakcji i zmiany stechiometrii przez 

zastosowanie niedomiaru kwasu N-BOC-2-piroloboronowego w stosunku do użytej 

tetrahalogenopochodnej benzenu 157. Otrzymaną mieszaninę produktów oczyszczałem 

chromatograficznie wydzielając pożądany produkt, a następnie usunąłem grupy 

blokujące BOC, co pozwoliło wyizolować związek 158 z wydajnością 32% po dwóch 

etapach. W wyniku reakcji kondesacji tak otrzymanego prekursora z diolem 125 

otrzymałem trifirynę 159 z wydajnością 52%, którą wykorzystałem w dalszym 

postępowaniu syntetycznym. 

Schemat 45. Otrzymywanie oksatrifiryny(2.1.1) skondensowanej z 4,5-dibromobenzenem 159. 

i – I2, NaIO3, H2SO4, 0°C, 4h; ii – kwas N-BOC-2-piroloboronowy, Pd(PPh3)4, K2CO3, Alliquat 336, 

THF/toluen/H2O, 95°, 24h; iii – (CH2OH)2, 1h, refluks; iv – 1. BF3:Et2O, DCM; 2. DDQ; v – 

1. DCM/MeOH, Et3N; 2 – DCM/HCl(g) 

 

 Niestety wszystkie podejmowane przeze mnie próby wykorzystania 159 

w sprzęganiu, Yamamoto aby otrzymać oczekiwany układ mostkowany trifenylenem, 

kończyły się niepowodzeniem (sch. 46). Żadna z prób przeprowadzenia reakcji 

Yamamoto nie powiodła się. Układ był też zbyt wrażliwy na próby usunięcia 

selektywne jednego z atomów bromu przez litowanie, a następnie hydrolizę. 

Niepowodzenia mogą wynikać z jonowej budowy układu 159. Wprowadzenie do 

układu anionu chlorkowego może powodować interakcje z katalizatorem niklowym 

prowadzącą do jego dezaktywacji. Inną przyczyną może być możliwość wiązania atomu 
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niklu przez atomy wnęki koordynacyjnej, choć ta przyczyna wydaje się być mniej 

prawdopodobna z powodu silnego związania wewnętrznego atomu wodoru we wnęce. 

Ze względu na to, że układ 159 stanowił produkt pośredni nie podejmowałem się 

badań związanych z delokalizacją i aromatycznością. Nie mniej należy podkreślić, że 

jego otrzymanie dowodzi, iż zaproponowana ścieżka syntetyczna może być szeroko 

stosowana, także w odniesieniu do pochodnych tego typu. 

 
Schemat. 46. Próby wykorzystania makrocyklu 159 w syntezie innych oksatrifiryn.  

 

*** 

 Przedstawione w dyskusji rezultaty mojej pracy wskazują na dalszą potrzebę 

eksploracji złożoności struktury elektronowej hybryd acenów i trifiryn ze względu na 

bardzo subtelne zmiany w oddziaływaniu tych dwóch jednostek budulcowych. Użycie 

szerokiej gamy narzędzi badawczych, zarówno eksperymentalnych jak i teoretycznych 

w połączeniu z zaprezentowanymi wynikami z pewnością umożliwi dużo lepszą 

kontrolę nie tylko nad samą syntezą, ale także nad właściwościami otrzymanych 

związków. Ich modyfikacja z użyciem wybranych czynników prowadzi do 

drastycznych zmian w obserwowanych parametrach, co może być wykorzystane tak 

w trakcie syntezy – ze względu na zmianę w reaktywności, jak i w potencjalnych 

zastosowaniach praktycznych. 
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9. Podsumowanie 

 

Aceny i heteroaceny stanowią jedną z najchętniej eksplorowanych obecnie grup 

związków organicznych ze względu na wyjątkowe właściwości optyczne i elektryczne, 

które są użyteczne zarówno w produkcji urządzeń będących w powszechnym użyciu, 

jak i wysoce specjalistycznej elektroniki pomiarowej. Ich stabilizacja i modyfikacje 

właściwości stanowią główny problem związany z ich otrzymywaniem ze względu na 

problemy syntetyczne i niełatwe do przewidzenia właściwości końcowego produktu. 

Z drugiej strony chemia związków makrocyklicznych wykazujących globalną 

aromatyczność również stanowi ważną część współczesnych badań, co wiąże się 

z potencjałem modyfikacyjnym tych układów, zarówno poprzez zmiany struktury 

szkieletu makrocyklicznego, jak też w wyniku ściśle zaplanowanych subtelnych zmian 

otoczenia, m. in. pH czy potencjału redoks. Połączenie tych dwóch fragmentów 

strukturalnych pozwoliło na otrzymanie i scharakteryzowanie nowych układów 

hybrydowych, w których dwie (lub trzy) chmury π elektronów wchodzą 

w zróżnicowane interakcje.  

W toku swojej pracy opracowałem ścieżkę syntezy prowadzącą do otrzymania 

hybryd oksatrifiryny(2.1.1) i wybranych (hetero)acenów (89-95) Zróżnicowanie 

wykorzystanych reagentów pirolowych prowadzi do wniosku, że tak opisane 

postępowanie może być z sukcesem wykorzystywane jako ogólne podejście syntetyczne 

w celu otrzymywania tego typu szkieletów z dobrą wydajnością. 

Wprowadzenie do struktury acenu heteroatomów pozwala na kontrolę 

efektywności generacji globalnej ścieżki delokalizacji przez zmianę geometrii i gęstości 

elektronowej lokalizującej się na heteroatomie (89, 90). Zaburzenie planarnej struktury 

związku przez wprowadzenie atomu siarki w układzie 90 znacząco obniża wydajność 

kwantową emisji. Po zmianie charakteru chmury π z aromatycznego na 

antyaromatyczny (137, 138) heteroatom (tlen lub siarka) stają się swego rodzaju granicą 

między antyaromatycznym fragmentem makrocyklicznym, a aromatycznym 

pierścieniem benzenu. Insercja boru(III) (139, 140) stabilizuje geometrię obejmy 

makrocyklicznej polepszając siłę prądu paratropowego. 

Zwiększenie liczby elektronów π we fragmencie acenowym powoduje 

zaburzenie komunikacji chmur π przez konkurencję między delokalizacją lokalną 

i globalną. Porównanie hybryd zbudowanych z naftalenu (91) i antracenu (92) 
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pozwoliło stwierdzić, że udział chmury π acenu w globalnej delokalizacji jest tym 

mniejszy im więcej elektronów wnosi ona do układu. Po redukcji tych makrocykli 

otrzymałem dwie pochodne (141/142), które wykazywały emisję w zakresie 

porównywalnym z prekursorami dipirolowymi, co świadczy o silnej izolacji chmury π 

acenu. Pozwala to na kontrolowanie właściwości optycznych w wyniku procesu redoks. 

Po insercji boru(III) (143/144) obserwowałem zanik emisji, powiązany ze stabilizacją 

geometrii struktury kompleksu i efektywniejszą dystrybucją gęstości elektronowej 

w obrębie całej cząsteczki.  

Modyfikacja acenu przez wprowadzenie atomów azotu znacznie polepsza jakość 

prądów aromatycznych obecnych w cząsteczce. Obserwowane wcześniej dla układów 

91 i 92 efekty zostają wzmocnione – zarówno globalna aromatyczność układów 93 i 94, 

jak i separacja chmur π w obrębie każdej z podjednostek obserwowana po redukcji 

(146/147). Tak przeprowadzona modyfikacja z użyciem azotu jako heteroatomu 

umożliwia przełączanie między globalną i lokalną aromatycznością oraz kontrolę nad 

odpowiedzią optyczną ze szczególnym uwzględnieniem emisji. 

Połączenie dwóch jednostek makrocyklicznych przez acen jako mostek 

umożliwiłoefektywne rozszerzenie delokalizacji na całą cząsteczkę, jednak wydłużenie 

fragmentu acenowego z benzenu (95) do naftalenu (96) osłabia ten efekt. 

Zaobserwowana deprotonacja obu wnęk makrocyklicznych (152/153) prowadzi do 

otrzymania stabilnych układów wykazujących absorpcję w zakresie NIR, która 

przesuwa się znacznie batochromowo po insercji boru(III) do jednej z wnęk. W ramach 

dotychczas przeprowadzonych badań otrzymałem układy czteroelektronowo 

zredukowane 150 i 151 które wykazują śladową antyaromatyczność oraz kompleks 

boru(III) 154 jako reprezentatywny dla układów zredukowanych dwuelektronowo. 

Na podstawie przeprowadzonych badań zdefiniowałem możliwe sposoby 

wpływania na zachowanie chmury π (hetero)acenu w obrębie badanych hybryd 89-95 

i są to:  

 wprowadzenie odpowiedniego heteroatomu,  

 zaburzenie planarności układu,  

 zmiana ilości elektronów π w łączonych fragmentach strukturalnych,  

 zmiana pH (proces protonacji i deprotonacji), 

 reakcje redoks.  



 

str. 165 
 

Selektywne wykorzystanie tych czynników przez uwzględnienie ich tak na 

etapie projektowania, jak również w trakcie modyfikacji post-syntetycznych z 

pewnością pozwoli na obserwacje ściśle pożądanych właściwości optycznych 

i elektrycznych. Dodatkowo niska czułość badanych przez mnie układów 89-95 na 

czynniki takie jak wilgoć, powietrze czy światło umożliwia wykorzystanie tego typu 

modyfikowanych hybryd w projektowaniu złożonych układów wrażliwych na zmiany 

określonego parametru. 
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Załączik 1. Widma 1H NMR układów 154 (niebieskie), 155 (czerwone), 155 po ekspozycji na powietrze (zielone), 155 po ekspozycji na powietrze z dodatkiem 1% TFA 

(fioletowe) i z dodatkiem 2% TFA po 12 godzinach. 
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