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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Els lligands macrocíclics són sistemes que han estat àmpliament utilitzats per mimetitzar els centres actius de proteïnes 
dinuclears de coure com ara oxigenases (per exemple la tirosinasa). S’ha observat que la reactivitat del complex model 
depèn de les característiques del lligand com ara la geometria, la cavitat o la distància intermetàl•lica. 
En aquest sentit, es van sintetitzar dues noves famílies de lligands hexaazamacrocíclics ditòpics, una amb braços laterals 
tipus piridil i l’altra amb braços laterals tipus fenol. Dintre de cada família, els lligands es diferencien en la cavitat 
macrocíclica. 
En aquest treball s’han realitzat estudis de ractivitat respecte de l’oxigen molecular dels complexos dinuclears de coure(I) 
amb els lligands sintetitzats. Quan es deixen reaccionar els complexos amb oxigen molecular a baixa temperatura, no 
s’ha observat l’acumulació de cap espècie intermèdia, però si una diferència de reactivitat entre les dues famílies, essent 
els complexos amb els lligands fenolics molt més reactius que els complexos amb els lligands piridina.  
També s’han realitzat estudis per comprovar l’activitat oxigenasa dels complexos amb substrats externs. S’han assajat el 
para-clorofenol i la tioanisole. En el cas del p-clorofenol no s’ha observat en cap cas el producte d’oxigenació 
corresponent (p-clorocatecol). Quan s’han realitzat els experiments amb la tioanisole, en tots tres casos s’ha observat 
l’aparició del producte d’oxigenació corresponent (metilfenilsulfòxid), però amb una marcada diferència en el rendiment, 
mostrant-se molt més actius de nou els complexos amb el lligand fenòlic que el complex amb el lligand piridina. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Macrocyclic ligands have been widely used in order to mimic active centers of dinuclear copper proteins like tyrosinase. It 
has been shown that the reactivity of the model complexes depends on the characteristics of the ligands, such as their 
geometry, cavity or intermetallic distance. 
In this sense, two new families of hexaazamacrocyclic ligands have been synthesised. One has pyridylic pendant arms, 
and the other phenolic pendant arms. Within each family, the ligands differ on the size of the macrocyclic cavity. 
In this work we made studies of reactivity towards molecular oxygen of the dinuclear copper(I) complexes of the 
macrocyclic ligands. When the complexes are allowed to react with oxygen at low temperature, no accumulation of 
intermediate species is observed, but we noticed a strong difference on the reactivity between the pyridyl-complexes and 
the phenol-complexes; we observed that the phenol-complexes were much more reactives than the pyridyl ones. 
We also studied the oxygenase activity of these complexes with external substrates. We assayed the para-chlorophenol and 
thioanisole. With p-chlorophenol we do not observed the corresponding oxigenation producte (p-chlorocatecol). When we performed 
the experiments with thioanisole, the corresponding oxygenation product (sulfoxide) has been observed in all cases, but there is a 
strong difference in the yields, resulting the phenolic complexes much more actives than the pyridyl one. 
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Estudi de la reactivitat respecte l'oxigen molecular d'una nova família de 
complexos dinuclears de coure(I) amb lligands hexaazamacrocíclics. 
Estudis preliminars d'oxidacions de fenols i sulfurs. 
 

Arbusé Font, Arnau. 

 

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS  

Les proteïnes de coure participen en un gran nombre i varietat de processos biològics, des de la 

coordinació reversible i activació d’oxigen molecular fins a transferències electròniques. Aquests 

sistemes, que inclouen hemocianines, tirosinasa i catecol oxidasa,1 són proteïnes que mostren certa 

varietat estructural, que es manifesta en el diferent nombre d’àtoms de coure en el seu centre actiu, la 

geometria de la coordinació i també el tipus de lligand. 

Un dels tipus de models sintètics utilitzats per reproduir l’activitat d’aquests sistemes naturals han estat 

complexos dinuclears amb lligands hexaaza macrocíclics, observant-se que, en alguns casos, la seva 

activitat depenia de la cavitat macrocíclica del lligand.2  

Vist, doncs, que petites variacions en l’estructura i geometria del complex en canvien completament la 

seva reactivitat, en el grup  de Bioinorgànica i Catàlisi de la Universitat de Girona es sintetitzen i 

estudien els complexos de coure dels diferents famílies de lligands hexaazamacrocíclics amb cavitats 

diverses,3 que s’obtenen al variar la geometria dels espaiadors aromàtics, i la llargada de la cadena 

alifàtica. 

Més recentment, hem fet un pas endavant, i ens hem plantejat la possibilitat de modificar, a més de la 

geometria del lligand, i del respectiu complex, les característiques electròniques d’aquest. En aquest 

sentit, s’ha optimitzat la síntesi d’una família de quatre lligands hexaazamacrocíclics, però que a més 

contenen dos braços piridil o dos braços fenòlics laterals (Figura 1). La ruta sintètica usada per obtenir 

aquests  macrocicles permet modificar la cavitat del lligand final i dels grups potencialment 

coordinants. La síntesi dels corresponents complexos i l’estudi de la seva reactivitat ens ha de permetre 

estudiar la relació entre l’activitat del complex, la geometria del lligand i les característiques 

electròniques del conjunt. 
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Figura 1. Lligands utilitzats en l’estudi del corresponents complexos dinuclears de coure(I). 
 

 

Els complexos dinuclears de coure(I) d’aquests lligands tenen unes característiques geomètriques i 

electròniques que els fan bons candidats per procedir a l’estudi de la seva reactivitat, com a sistemes 

biomimètics de proteïnes naturals que contenen dos àtoms de coure en el seu centre actiu. Un exemple 

de sistema natura d’aquestes característiques és la tirosinasa, una proteïna dinuclear de coure que activa 

l’oxigen i és capaç d’usar-lo per orto-hidroxilar un fenol i posteriorment oxidar-lo a quinona i 

melanines. 
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En aquests sistemes, la reacció entre el coure(I) i l’oxigen molecular dóna lloc a una forma activa 

coure-oxigen, detectable generalment només a baixa temperatura, que és l’espècie intermedia que 

efectuarà la oxidació del substrat. 

 



           

 

L’objectiu de l’estada a la Universitat de Pavia ha costistit en realitzar un estudi de les capacitats 

oxidants d’aquests complexos biomimètics dinuclears de coure, així com intentar definir alguna relació 

entre les característiques del complex i les propietats d’aquest. 

 

 

EXPERIMENTAL: 

Reactivitat amb l’oxigen: Procediment general: 

En un matràs Schenk hermèticament tancat i equipat amb una sonda d’immersiò s’injecta una solució 

del lligand corresponent (5·10-3mmol) en 25 ml d’acetona o de diclorometà destil·lats sobre CaH2 i es 

posa en un bany termostatitzat a -80ºC. Mantenint corrent d’argò, s’hi afegeix 3.8 mg (0.01 mmol) de 

Cu(CH3CN)4PF6 o Cu(CH3CN)4CF3SO3. Es deixa en agitació i al cap d’uns minuts es permet l’entrada 

d’aire a la mescla i es monitoritza l’evolució de la reacció per Uv-vis. 

 

Activitat oxidant dels complexos: 

Activitat envers fenols (p-clorofenol): 

Preparació del fenolat: Es mescla una solucio en metanol de 13 mg de para-clorofenol (0.1 mmol) i una 

solucio en metanol de 80 mg d’hidròxid de tetrabutilamoni (0.1 mmol). Es deixa agitar la mescla 20 

minuts i s’evapora el dissolvent.  

 

En un balò hermèticament tancat s’afegeix una solució del lligand corresponent (5·10-3 mmol) 

juntament amb el fenolat acabat de preparar en 25 ml d’acetona destil·lada sobre CaH2 i es posa en un 

bany termostatitzat a -80ºC. Mantenint corrent d’argò, s’hi afegeix 3.8 mg (0.01 mmol) de 

Cu(CH3CN)4PF6. Es deixa en agitació i al cap d’uns minuts es permet l’entrada d’aire a la mescla. Es 

deixa en agitació a baixa temperatura. Al cap de dues hores es deixa temperar a temperatura ambient i 

s’afegeixen 3 mol de HClO4 70%. S’evapora l’acetona i s’afegeix 10 ml de diclorometà i 10 d’aigua. 

Es recull la fase orgànica i es renta l’aquosa amb 2x10 ml de diclorometà. S’assequen amb MgSO4 

anhidre i s’evaporen, per acabar obtenint un oli, que s’analitza per ressonància magnètica nuclear de 

protò i per HPLC. 

 

Activitat vers sulfurs (tioanisole): 

En un balò hermèticament tancat s’afegeix una solució del lligand corresponent (5·10-3 mmol) 

juntament amb 60 µl de tioanisole (0.5 mmol) en 25 ml d’acetona destil·lada sobre CaH2 i es posa en 

un bany termostatitzat a -80ºC. Mantenint corrent d’argò, s’hi afegeix 3.8 mg (0.01 mmol) de 

Cu(CH3CN)4PF6. Es deixa en agitació i al cap d’uns minuts es permet l’entrada d’aire a la mescla. Es 

deixa en agitació a baixa temperatura. Al cap de dues hores es deixa temperar a temperatura ambient i 

s’afegeixen 3 mol de HClO4 70%. S’evapora l’acetona i s’afegeix 10 ml de diclorometà i 10 d’aigua. 

Es recull la fase orgànica i es renta l’aquosa amb 2x10 ml de diclorometà. S’assequen amb MgSO4 

anhidre i s’evaporen, per acabar obtenint un oli, que s’analitza per ressonància magnètica nuclear de 

protò i per HPLC. 

 



           

 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ: 

Reactivitat dels complexos vers l’oxigen: 

S’ha estudiat la reactivitat a baixa temperatura dels complexos respecte l’O2 per tal d’esbrinar si són 

capaços d’acumular espècies intermèdies coure-oxigen.4 Així mateix, s’han realitzat els experiment 

amb dos dissolvents de diferent polaritat (diclorometà i acetona) i dos contraions diferents, ja que està 

descrit que són dos factors que poden afectar al tipus d’espècie intermèdia.5 

El complex es sintetitza “in situ” mesclant un equivalent de lligand amb dos equivalents de  

CuI(MeCN)4X (X =  PF6 o CF3SO3) en acetona o diclorometà a -90’C de manera que la concentració 

final de complex és 0.5 mM. 

 

L + 2 Cu(MeCN)4X
dissolvent, O2

- 90ºC  
 

S’ha deixat entrar oxigen atmosferic a la mescla i s’ha seguit la reacció per mitjà d’espectroscopia 

Ultraviolat-visible. L’evolució dels espectres es mostra a la Figura 2. En tots els casos estudiats s’ha 

observat la oxidació directa del Cu(I) a Cu(II) sense observar l’acumulació de cap espècie intermèdia 

coure-oxigen, sense que el dissolvent (diclorometà o acetona) o el contraiò (hexaflorofosfat o 

trifluorometansulfonat) afectin al resultat. 

 

Els dos complexos amb els lligands que contenen fenols (m2phOH i m3phOH) reaccionen d’igual 

manera enfront l’oxigen. A -90ºC es produeix l’oxidació del complex, observant-se com la solució, 

inicialment incolora, es torna de color groc-verdòs, mentre a l’espectre ultraviolat apareix una banda a 

420 nm que s’atribueix a la banda de transferència del fenolat al Cu(II). 
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Figura 2. UV-vis (acetona, -80ºC) de la oxidació del complex dinuclear de coure amb el lligand 
m3phOH com a exemple; els espectres d’oxidació són similars amb la resta de lligands fenòlics. 

 

 

 Aquests resultats impliquen: (i) NO ho ha acumulació de cap espècie intermèdia Cu-O2, sinò que 

s’observa la oxidació directa del Cu(I) al Cu(II); (ii) Existeix un procés de desprotonació del fenol, que 

inicialment no està coordinat al metall, a fenolat i una coordinació d’aquest al Cu(II). 

 

 

Pel que fa al complex amb el lligand amb braços piridilics m3py, quan es posa en contacte amb oxigen 

a -90ºC no s’observa cap canvi. S’ha de deixar temperar bastant per tal que es comenci a observar 

algun canvi en la solució. 

 

Així treballant a -20ºC, s’observa un canvi del color de la solució, de groc inicial a color verd, 

observant-se també en l’espectre ultraviolat-visible la desaparició de la banda inicial centrada a 350 

nm, que ha estat assignada a a transferència de càrrega del coure(I) a la piridina del lligand (Figura 3). 
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Figura 3. Espectre UV-vis (acetona, -90ºC) de l’evolució de la oxidació del complex dinuclear de 

coure amb el lligand m3py. 

 

 

Cal comentar, com a cas especial, que a l’estudiar la reacció d’oxidació del complex de coure(I) amb el 

lligand m2py s’ha observat que, si bé a baixa temperatura es detecta la complexació del coure al 

lligand, quan es deixa temperar es distingeix l’aparició d’un sòlid negre, que s’ha atribuit a la 

dismutació del coure(I) a coure(II) i coure(0). Així doncs, i vist que aquest complex no és estable, no 

s’ha realitzat cap més estudi de reactivitat amb ell. 

 

El fet de que no s’observi, en cap cas, l’acumulació d’espècies intermèdies coure-oxigen implica que la 

velocitat de degradació de l’intermedi coure-O2 es superior a la de formacio. 

 

 

Activitat oxigenasa dels complexos respecte de substrats externs. 

Un cop estudiada la reactivitat dels complexos envers l’oxigen, s’ha volgut estudiar si els complexos 

eren capaços de transferir un àtom d’oxigen a un substrat (activitat oxigenasa), tal i com fan algunes 

proteines dinuclears de coure, com ara la tirosinasa. Com a substrats s’han escollit un fenol (para-

clorofenol), i un sulfur (tioanisole). 

 

Activitat envers fenols (p-clorofenol): 

S’ha estudiat l’activitat oxigenasa dels complexos respecte del para-clorofenol per tal d’esbrinar si eren 

capaços d’oxidar el fenol a catecol com fa la Tirosinasa. 
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 Per fer-ho, s’ha afegit a una solució del lligand en acetona a -90º i sota atmosfera d’argò, un excés de 

para-clorofenolat acabat de preparar (10 equivalents respecte de lligand) i 2 equivalents de 

CuI(MeCN)4(PF6). La mescla es deixa agitar uns minuts i s’obre a l’atmosfera. Es deixa un parell 

d’hores a -90ºC, es deixa temperar, i després es tracta amb 3 ml de HClO4 per tal d’acabar la reacció, 

protonar el lligand i descoordinar-ne el metall i fent-los passar a la fase aquosa. Es concentra fins 

evaporar l’acetona i es fan extraccions amb CH2Cl2. S’ajunten les fases orgàniques, s’assequen i 

s’evaporen a sequedat per obtenir un producte fosc que s’analitza per HPLC i 1H-RMN. 

 

L + 2 Cu(MeCN)4(PF6)
acetona, O2

- 90ºC
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El para-cloro fenolat que s’utilitza ha d’estar acabat de preparar. Es sintetitza de la següent manera: es 

mescla el p-clorofenol i hidròxid de tetrabutilamoni (estequiomèticament) en MeOH. Es deixa agitar 30 

min i s’evapora el dissolvent, per obtenir el fenol desprotonat. Aquest precés s’ha de repetir en cada 

experiment que es realitza. 

 

L’anàlisi per HPLC no ha donat lloc a cap resultat concluent degut a una banda molt ampla que apareix 

en la majoria del cromatograma. Els espectres de  ressonància no han mostrat cap senyal atribuible al 

catecol per cap dels complexos estudiats. Així doncs es podria deduir que cap dels complexos estudiats 

és capaç de transferir un àtom d’oxigen al fenol. 

 

 



           

 

Oxidacions de sulfurs. 

S’han realitzat experiments per estudiar la capacitat oxigenasa dels complexos respecte de la tioanisole. 

Per dur-los a terme, s’ha procedit de la següent manera: en una solució en acetona de lligand i excés de 

tioanisole (1:100) en acetona a -90ºC, sota atmosfera de argò, s’han afegit 2 equivalents de 

Cu(MeCN)4(PF6) i s’ha obert a l’atmosfera. S’ha deixat un parell d’hores a -90ºC, es deixa temperar, es 

tracta amb HClO4, s’evapora l’acetona i es fan extraccions amb CH2Cl2. L’evaporació de les fases 

orgàniques dóna lloc a un producte oliòs que s’ha estudiat per HPLC i ressonància magnètica  nuclear 

de protò.  

 

L + 2 Cu(MeCN)4(PF6)
acetona, O2

- 90ºC
+
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Per HPLC s’ha observat una banda atribuible al sulfòxid en els tres casos estudiats, si bé no ha estat 

possible la quantificació degut a una banda ampla. 

Quan s’han realitzat els espectres de 1HRMN s’ha observat un singlet a 2.8 ppm, que s’atribueix al 

sulfòxid format (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Exemple d’espectre de 1H-RMN de l’extret de la reacció d’oxidació de la tioanisole amb 

Cu(I) i el lligand m2phOH. 
 

 Per tal de quantificar el sulfòxid format, s’ha usat un patrò intern de 2-naftol, de manera que s’han 

pogut extreure les següents dades de formació de sulfòxid (% respecte del complex inicial de coure(I)) 
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Com es pot observar, els lligands m2phOH i m3phOH produeixen una quantitat de sulfòxid similar 

entre si,  mentre que el m3py en produeix sensiblement menys.  

Així doncs, es pot dir que el complex presenta una certa activitat oxigenasa, si bé no és capaç de 

transferir un àtom d’oxigen al sulfur de manera quantitativa. A més, s’oberva una clara diferència de 

reactivitat entre les families de lligands: els complexos amb els lligands fenòlics són marcadament més 

actius que el complex amb els lligands piridina. 

 

 

 

CONCLUSIONS: 

S’ha estudiat la reactivitat de 3 complexos dinuclears de coure(I) respecte de l’oxigen. En absència de 

substrat s’obsereva una oxidació directa de coure(I) a coure(II) sense que s’acumuli cap especie 

intermèdia. Tanmateix s’ha observat que els complexos amb braços fenol són molt més reactius que el 

complex amb el braç piridil. 

En presència de para-clorofenol, s’ha observat que cap dels tres complexos presenta activitat 

oxigenasa. En canvi, en presència de tioanisole s’ha observat el producte d’oxigenació en els tres casos, 

així com una marcada diferència en el rendiment de la reacció d’oxidació en funció del tipus de lligand. 

En general, doncs, si bé no s’ha pogut observar cap diferència de reactivitat al variar la cavitat del 

macrocicle (dos o tres metilens entre amines), si que s’ha obervat una marcada diferencia al canviar els 

grups funcionals del lligand (fenols o piridines). 
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