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Fluorescencja jest szczególnym przypadkiem luminescencji, w którym substancja wzbudzona pod
wpływem absorpcji promieniowania elektromagnetycznego emituje światło w wyniku przejścia do
stanu podstawowego. Substancje wykazujące fluorescencję znajdują wiele zastosowań w różnorakich
dziedzinach nauki np. w: analizie do wykrywania kationów, anionów czy cząsteczek obojętnych, do
mapowania próbek wykazujących niejednorodność (np. znaczniki komórek nowotworowych w
chirurgii onkologicznej), optoelektronice czy inżynierii materiałowej. Właściwości fluorescencyjne
bardzo często wykazują związki organiczne zawierające skondensowane układy aromatyczne: zarówno
karbocykliczne jak i heterocykliczne. Celem tej pracy była synteza oraz badanie właściwości
spektralnych heterocyklicznych pochodnych zawierających w swej strukturze układ pirolo[2,3b]pirazyny, a w szczególności pochodnych pirolo[2,3-b]chinoksaliny.
W trakcie pracy otrzymano 63 związki z czego 26 nieopisanych w literaturze pochodnych: pirolu,
pirolo[2,3-b]chinoksaliny, pirolo[3,4-d]tieno[3,2-b]pirydyny, tieno[3,4-b]pirazyny, pirazyno[2,3g]chinoksaliny, 4 pochodne enamin oraz 3 połączenia koordynacyjne z jonami cynku, miedzi i kobaltu.
Dla 13 z otrzymanych połączeń przeprowadzono analizę rentgenostrukturalną. Z pośród otrzymanych
układów heterocyklicznych fluorescencję wykazywały pochodne pirolo[2,3-b]chinoksaliny.
Bazowy układ 3-benzoilo-1-fenylo-1,4-dihydro-2H-pirolo[2,3-b]chinoksalin-2-onu, zmodyfikowano
poprzez wprowadzenie różnych podstawników (elektronodonorowych i elektronoakceptorowych) do
pierścienia fenylowego znajdującego się w pozycji 1, do pierścienia karbocyklicznego w układzie
chinoksaliny oraz do grupy benzoilowej w pozycji 3. Pomiary widm UV-Vis przeprowadzone dla
otrzymanych pochodnych pokazały, że obecność podstawników zarówno elektronodonorowych jak i
elektronoakceptorowych w pierścieniu fenylowym połączonym z atomem azot N(1) nie wpływa w
znacznym stopniu na położenie i kształt maksimów pasm absorpcji, w porównaniu do układu bazowego.
Ponadto obecność tych grup powoduje wygaszenie fluorescencji. Zmiany w widmach UV-Vis
obserwuje się dla pochodnych posiadających podstawniki połączone z pierścieniem karbocyklicznym
układu chinoksaliny. W tym przypadku zarówno obecność podstawników elektronodonorowych jak i
elektronoakceptorowych powoduje, że pasma absorpcji przesunięte są batochromowo. Zaobserwowano,
że grupy posiadające właściwości donorowe powodują wzrost wydajności kwantowej fluorescencji
układu, natomiast te o charakterze akceptorowym wygaszają fluorescencję.
Kolejną z badanych grup związkó1)w stanowią pochodne enaminowe, utworzone w obrębie grupy
benzoilowej połączonej z układem pirolo[2,3-b]chinoksaliny w pozycji 3. Związki te zawierają w swej
strukturze grupy: 2-tienylometylową, N,N-bis(2-tienylometylo)-2-aminoetylową, N,N-bis(2tienylometylo)-3-aminopropylową
oraz
N,N-bis(5-nitro-2-tienylometylo)-3-aminopropylową
połączone z enaminowym atomem azotu. W roztworze związki te występują w postaci równowagowej
mieszaniny izomerów konfiguracyjnych E i Z, natomiast w fazie stałej obserwuje się jedynie izomer E.
Ze względu na identyczny heterocykliczny chromofor widma UV-Vis roztworów wszystkich
przedstawionych pochodnych charakteryzują się podobnym kształtem i położeniem maksimów pasm
absorpcji. Pochodne te nie wykazują fluorescencji w roztworze, ze względu na niską barierę
energetyczną izomeryzacji E/Z w układzie enaminy. Dodatek wody powoduje wzmocnienie emisji
indukowane agregacją. Zahamowanie izomeryzacji w fazie stałej wywołuje pojawienie się właściwości
fluorescencyjnych w monokryształach. Analiza rentgenostrukturalna pozwoliła stwierdzić, obecność

oddziaływań π-π w dimerach i π-stosach. Brak oddziaływań π-π powoduje, że maksimum fluorescencji
obserwowane jest przy najniższej wartości długości fali (grupa N,N-bis(2-tienylometylo)-3aminopropylowa), dla π-dimerów dochodzi do batochromowego przesunięcia maksimum (grupa 2tienylometylowa), natomiast w przypadku π-stosów utworzonych przez staking dimerów (grupa N,Nbis(2-tienylometylo)-2-aminoetylowa) obserwuje się przesunięcie batochromowe w stosunku do πdimerów.
Ostatnią badaną grupą związków są kompleksy cynku, miedzi i kobaltu z enaminowym ligandem
zawierającym grupę N,N-bis(2-tienylometylo)-3-aminopropylową. Otrzymane związki są
izostrukturalne, a centrum metaliczne połączone jest z bidentnym ligandem poprzez atom azotu N(4)
układu pirolo[2,3-b]chinoksaliny oraz atom azotu układu enaminowego. Widma UV-Vis kompleksów
w roztworach posiadają pasma absorpcji przesunięte batochromowo w stosunku do liganda, a w
przypadku kompleksów kobaltu i miedzi obserwowane są dodatkowo pasma pochodzące od przejść dd związane z obecnością niesparowanych elektronów. W przeciwieństwie do kompleksu cynkowego,
kompleksy kobaltu i miedzi nie są fluorescencyjne ani w roztworze ani w ciele stałym. Związki te
wykazują chiralność osiową związaną z centrami metalicznymi (Λ-ML2 i Δ-ML2), oraz chiralność
płaszczyznową cząsteczek ligandów związaną z brakiem swobody konformacyjnej grup N,N-bis(2tienylometylo)-3-aminopropylowych (Λ-M-(pS)-L2, Δ-M-(pR)-L2). Chiralność płaszczyznowa
ligandów jest indukowana krystalizacją i powiązana z konfiguracją centrów metalicznych. Kompleksy
te krystalizują jako racematy. Struktury połączeń koordynacyjnych potwierdzono analizą
rentgenostrukturalną oraz widmami NMR dla roztworów kompleksów w DMSO-d6.
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