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АНОТАЦІЯ 

Селін Р.О. Синтез, будова та властивості трис-диоксиматних 

несиметричних та флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів 

заліза(ІІ). - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 102 – хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії 

ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020. 

Клатрохелатні комплекси заліза(ІІ) є перспективними молекулярними 

платформами для синтезу алостеричних препаратів – їх тривимірна молекула має 

вісім потенційно нееквівалентних позицій, модифікація яких потенційно 

призводить до зміни їх як фізико-хімічних, так і біологічних властивостей. На 

теперішній час встановлено, що деякі клатрохелати здатні інгібувати 

транскрипцію Т7 РНК полімерази та проявляють антифібрилогенну та 

цитотоксичну активність. В даній роботі увагу було зосереджено на 

цитотоксичних макробіциклах. Результати досліджень міжнародних та 

вітчизняних вчених дозволяють констатувати, що для встановлення механізму 

біологічної активності клатрохелатів є перспективним синтез флуоресцентно-

мічених аналогів активних комплексів та дослідження їх локалізації в 

біологічних об’єктах.  

Дисертаційна робота присвячена розробці методів синтезу та направленої 

функціоналізації монореберно заміщених трис-α-диоксиматних клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) з флуоресцентними групами та дослідженню їх 

властивостей. Це розширяє доступні методи синтезу макробіциклічних 

комплексів заліза(ІІ) та відкриває можливість дослідження механізму їх 

біологічної активності методами молекулярної візуалізації. В роботі проведено 

порівняльний аналіз та протестовано більшу частину описаних синтетичних 

стратегій направленого отримання та модифікації несиметричних монореберно-

заміщених трис-α-диоксиматних клатрохелатних комплексів заліза(ІІ).  
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Досліджено можливість синтезу клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) зі 

спряженими реберними групами темплатним методом. Отримано спряжені 

дикетонати та встановлено, що під час їх перетворення в диоксими, які містять 

спряжені групи, замість цільових сполук відбувається формування серії побічних 

продуктів реакції. Так, в залежності від умов проведення реакції, відбувається 

формування ізоксазолінієвих циклів або продуктів  внутрішньомолекулярної 

конденсації, що робить неможливим використання темплатного синтезу для 

прямого отримання клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) зі спряженими 

реберними замісниками. 

Досліджено реакцію нуклеофільного заміщення дихлороклатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) аліфатичними тіолами та виявлено інверсію реакційної 

здатності мономодифікованих клатрохелатів аліфатичними тіолами в порівнянні 

з ароматичними. Під час нуклеофільного заміщення дихлороклатрохелатів 

ароматичними тіолами в реакційному середовищі можливо отримати продукт 

монозаміщення з міноритарними домішками продуктів подвійного заміщення. У 

випадку з аліфатичними тіолами за ідентичних умов проведення процесу після 

формування монозаміщених комплексів відбувається підвищення реакційної 

здатності другого незаміщеного атому хлору, в результаті чого дизаміщені 

комплекси є  основним продуктом реакції. В роботі було модифіковано методики 

нуклеофільного заміщення хлор-вмісних клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

під дією аліфатичних S-нуклеофілів для направленого синтезу 

монохлоромакробіциклічних комплексів з термінальними реакційно здатними 

гідроксильними групами. 

Розроблено методи безпосередньої реберної модифікації клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) шляхом метал-промотованої реакції Соногашира 

формування С–С зв’язку. Було також розроблено методику синтезу етиніл-

вмісних бензо-9-краун-3 ефірів, які були використані для отримання перших 

гібридних краун-ефірвмісних клатрохелатних комплексів заліза(ІІ). 
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Встановлено, що, як і у випадку з іншими описаними Pd-каталізованими 

реакціями клатрохелатів, вона перебігає з утворенням низки побічних продуктів, 

основним з яких є продукт відновлювального гідродегалогенування, а також, у 

мінорних кількостях, біс-клатрохелатних комплексів, трифенілфосфінзаміщених 

макробіциклів, тощо. Таким чином, в результаті роботи встановлено, що Pd-

каталізовані реакції формування С–С зв’язку є малоперспективними для 

використання в багатостадійних реакціях синтезу модифікованих 

клатрохелатних комплексів через низькі виходи цільових продуктів реакції. 

Вперше синтезовано несиметричні монореберно-модифіковані трис-α-

диоксиматні клатрохелатні комплекси заліза(ІІ) з кінцевими реакційно здатними 

етинільними групами, досліджено їх хімічну стабільність, методом ЦВА 

досліджено електрохімічні властивості та встановлено структури двох 

пропаргіламідних клатрохелатних комплексів методом РСА.  

Шляхом реакції етерифікації вперше синтезовано клатрохелатні комплекси 

мічені флуоресцентним ціаніновим барвником. Будову отриманих продуктів 

було підтверджено шляхом аналізу їх фрагментації в мас-спектрах. 

Відпрацьовано методику модифікації етинілвмісних клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) флуоресцентними мітками шляхом Сu-промотованої клік-

реакції циклоприєднання через тріазольний лінкер. Вперше синтезовано 

кумаринові та флуоресцеїнові клатрохелатні комплекси заліза(ІІ). Встановлено, 

що гідроксильні групи флуоресцеїну перешкоджають проходженню клік-реакції. 

Розроблено методику синтезу модифікованих флуоресцеїнів для використання у 

клік-реакціях та отримано диацетилфлуоресцеїновий клатрохелатний комплекс. 

Вперше для клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) було використано 

ферментативний гідроліз ацетильних груп диацетилфлуоресцеїнового 

клатрохелатного комплексу.  

Для синтезованих монозаміщених ціанінового, кумаринового та 

флуоресцеїнового клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) досліджено ЕСП та 
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спектри флуоресценції в Tris-HCl буфері та метанолі, продемонстровано вплив 

клатрохелатного остову на інтенсивність флуоресценції міток. Було встановлено, 

що клатрохелатний остов здатний суттєво пригнічувати флуоресценцію в 

системі, незалежно від довжини хвилі максимуму випромінювання 

флуоресценції мітки. Продемонстровано, що незалежно від типу мітки, 

інтенсивність флуоресценції міченого комплексу знижується на 64-99% в 

порівнянні з вільним флуорофором. Найбільше падіння інтенсивності 

флуоресценції зареєстровано для клатрохелатного комплексу заліза(ІІ) 

модифікованого ціаніновою флуоресцентною міткою – 98-99%. Для 

клатрохелату міченого кумариновою флуоресцентною міткою було 

зареєстровано зменшення інтенсивності флуоресценції на 64% в Tris-HCl буфері 

та 74 % в метанолі. Однак, в умовах проведення експерименту з молекулярної 

візуалізації на пухлинних клітинах серії А2780 клатрохелат мічений 

кумариновою флуоресцентною міткою не візуалізується методом 

флуоресцентної мікроскопії. Завдяки високим спектральним властивостям 

флуоресцеїну вдалося провести молекулярну візуалізацію міченого ним 

клатрохелатного комплексу в пухлинних клітинах серії А2780. Встановлено, що 

дана сполука локалізується та накопичується у цитоплазмі, але не проникає в 

ядро. 

Для флуоресцеїн-мічених клатрохелатних комплексів було досліджено їх 

взаємодію з глобулярними протеїнами, такими як бичачий сироватковий 

альбумін, сироватковий альбумін людини та бета-лактоглобулін. Встановлено 

формування надмолекулярних аддуктів, яке було додатково підтверджено 

спектрами анізотропії випромінювання флуоресценції. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці методів та 

методик синтезу та модифікації несиметричних трис-α-диоксиматних 

клатрохелатів заліза(ІІ) та отриманні флуоресцентно-мічених комплексів, а саме 

уперше: 
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- Модифіковано реакцію нуклеофільного заміщення атомів хлору 

дихлороклатрохелату заліза(ІІ) аліфатичними S-нуклеофілами для направленого 

синтезу монозаміщених комплексів. 

- Проведено реакцію направленої реберної функціоналізації 

галогенозаміщеного клатрохелату заліза(ІІ) шляхом застосування 

паладій/купрум–промотованої реакції етинілування (реакція Соногашира) та 

отримано гібридні краун-ефірвмісні клатрохелатні комплекси заліза(ІІ).  

- Синтезовано несиметричні пропаргіламінвмісні клатрохелатні 

комплекси заліза(ІІ), встановлено їх будову, електрохімічні властивості та 

стабільність в водних розчинах при фізіологічних значеннях рН. 

- Розроблено методику модифікації клатрохелатних комплексів 

заліза(ІІ) з кінцевими реакційно здатними етинільними групами азид-вмісними 

флуоресцентними маркерами Cu-промотованою клік-реакцією 

циклоприєднання.  

- Синтезовано симетричні та несиметричні флуоресцентно-мічені 

клатрохелатні комплекси заліза(ІІ). Досліджено вплив клатрохелатного остову на 

флуоресцентні властивості маркерів різної будови, які істотно відрізняються за 

своїми спектральними характеристиками. Для найперспективніших комплексів 

досліджено їх взаємодію з глобулярними протеїнами та локалізацію в пухлинних 

клітинах серії A2780. 

Практичне значення одержаних результатів: Розроблені та удосконалені 

методи синтезу клатрохелатів заліза(ІІ) дозволяють селективно 

функціоналізувати та отримувати нові несиметричні клатрохелатні комплекси 

заданої будови. Синтезовані несиметричні етинілвмісні клатрохелатні комплекси 

заліза(ІІ) за розробленими методами синтезу є перспективними сполуками для 

функціоналізації як флуоресцентними, так і біологічно активними групами, що 

дозволяє значно розширити спектр клатрохелатів з потенційними 

фармакофорними властивостями. Розроблені методи функціоналізації 
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клатрохелатів заліза(ІІ) флуорофорними групами, а також синтезовані 

флуоресцентно-мічені комплекси є перспективними для дослідження локалізації 

клатрохелатів в пухлинних клітинах, що дозволить деталізувати механізм їх 

біологічної активності. 

Ключові слова: клатрохелатні комплекси заліза(ІІ), клік-реакції, 

флуоресценція, флуоресцентні мітки. 
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SUMMARY 

Selin R.O. Synthesis, structure and properties of the tris-dioximate asymmetric 

and fluorescently tagged iron(II) clathrochelate complexes. - Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript.  

Thesis for the academic degree of the Doctor of Philosophy, speciality 102 –

chemistry. – Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of the NAS of 

Ukraine, Kyiv, 2020.  

Iron(II) clathrochelate complexes are prospective molecular platforms for the 

synthesis of allosteric drugs – their three-dimensional molecule has eight potentially 

non-equivalent positions, modification of which leads to a change in their both 

physicochemical and biological properties. Some clathrochelate have been shown to 

inhibit T7 RNA polymerase transcription and to exhibit antifibrillogenic and cytotoxic 

activity. In this work, attention was focused on cytotoxic macrobicycles. The results of 

research of foreign and ukrainian scientists are showing that the synthesis of 

fluorescently tagged analogues of active complexes and the study of their localization 

in the biological objects are prospective direction for establishing the mechanism of 

biological activity of clathrochelates. 

The PhD thesis is devoted to the development of methods of the synthesis and 

directed functionalization of mono-ribbed substituted tris-α-dioximate iron (II) 

clathrochelate complexes with fluorescent groups and studying of their properties. This 

will expand the available methods for the synthesis of macrobicyclic iron(II) complexes 

and will open the possibility of studying the mechanism of their biological activity by 

the method of molecular imagining. The comparative analysis and testing of most of 

the described synthetic approaches for the direct synthesis and modification of 

asymmetric monoribbed-substituted tris-α-dioximate iron(II) clathrochelate complexes 

was performed. 

The possibility of synthesis of iron(II) clathrochelate complexes with conjugated 
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rib groups by the template method has been investigated. Conjugated diketonates were 

obtained and it was found that during their modification into dioximes containing 

conjugated groups a series of by-products of the reaction is formed instead of the target 

compounds. Thus, depending on the reaction conditions, isoxazoline cycles or 

intramolecular condensation products are formed, which makes it impossible to use 

template synthesis in order to directly obtain iron (II) clathrochelate complexes with 

conjugated rib substituents. 

The nucleophilic substitution reaction of iron(II) dichloroclathrochelate 

complexes by aliphatic thiols revealed an inversion of the reactivity of monomodified 

by aliphatic thiols complexes in comparison with aromatic ones. During the 

nucleophilic substitution of dichloroclathrochelate with aromatic thiols in the reaction 

medium, a mono-substitution product with minor impurities of bis-products can be 

obtained. In case of an aliphatic thiols in the identical conditions after the formation of 

mono-substituted complexes increases the reactivity of the second chlorine atom, wich 

leads to the formation of bis-substituted complexes as the main reaction products. The 

methods of nucleophilic substitution of chlorine-containing iron(II) clathrochelate 

complexes by aliphatic S-nucleophiles for the directed synthesis of monochlorine 

macrobicyclic complexes with terminal reactive hydroxyl groups were modified. 

Methods for direct rib modification of iron(II) clathrochelate complexes by the 

metal-promoted Sonogashiro reaction of C–C bond formation have been developed. A 

method for the synthesis of ethinyl-containing benzo-9-crown-3 esters was also 

developed, which were used to obtain the first hybrid crown-clathrochelate iron(II) 

complexes. It was found that, as in the case of other described Pd-catalyzed reactions 

of clathrochelates, it proceeds with the formation of a number of by-products, the main 

of which is the product of reductive hydrodehalogenation, as well as minor amounts of 

bis-clathrochelate complexes, triphenylphosphine-clathrochelate complexes etc. Thus, 

as a result of this work, it was shown that Pd-catalyzed reactions of C–C bond formation 

are unpromising for the use in multistage reactions of the synthesis of modified 
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clathrochelate complexes due to the low yields of the target reaction products.  

For the first time, asymmetric monoribbed-modified tris-α-dioximate iron (II) 

clathrochelate complexes with terminal reactive ethinyl groups were synthesized, was 

studied their chemical stability, were registered their voltammograms, and the 

structures of two propargylamide clathrochelate complexes was registated by the x-ray. 

Clathrochelate complexes tagged with fluorescent cyanine dye were synthesized 

for the first time by esterification reactions. The structure of the obtained products was 

confirmed through the analysis of fragmentations of their mass spectra. 

The method of modification of the ethinyl-containing iron (II) clathrochelate 

complexes by fluorescent tagged using Cu-promoted cycloaddition click-reaction 

through a triazole linker has been developed. Coumarin and fluorescein containing iron 

(II) clathrochelate complexes were synthesized for the first time. Hydroxyl groups of 

the fluorescein have been shown to inhibit the click reaction. A method for the synthesis 

of modified fluoresceins for use in click-reactions was developed and the 

diacetylfluorescein clathrochelate complex was obtained. For the first time, enzymatic 

hydrolysis of acetyl groups of diacetylfluorescein clathrochelate complex was used for 

iron (II) clathrochelates. 

For the synthesized mono-substituted cyanine, coumarin and fluorescein 

containing iron (II) clathrochelate complexes, absorbtion and fluorescence spectra in 

Tris-HCl buffer and methanol were registrated, and the effect of the clathrochelate 

framework on the fluorescence intensity of the fluorescent taggs was demonstrated. It 

was found that the clathrochelate framework is able to significantly inhibit the 

fluorescence in the system, regardless of the position of the fluorescence maximum of 

the tag. It is shown that the fluorescence intensity of the tagged complexes is reduced 

by 64-99%. The largest decrease in fluorescence intensity was registered for the iron 

(II) clathrochelate complex modified with cyanine fluorescent tag – 98-99%. A 

decrease in fluorescence intensity by 64% in Tris-HCl buffer and 74% in methanol was 

reported for coumarin-tagged clathrochelate. However, under the conditions of an 
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experiment of molecular imaging in cancer cells of the A2780 series for this complex, 

such a decrease in the fluorescence intensity led to the absence of a fluorescent response 

in the system. This is result was obtain due to the initially low quantum yield of the 

coumarin fragment. For the fluorescein-tagged complex, a 91% decrease in quantum 

yield was recorded. However, due to the high quantum yields of the fluorescein 

fragment, it was possible to perform molecular imagining of the localization of the 

complex in A2780 series cancer cells. This compound has been shown to penetrate cells 

and accumulate in the cytoplasm. 

For fluorescein-tagged clathrochelate complexes, their interaction with globular 

proteins such as BSA, HSA and BLG was studied. The formation of supramolecular 

adducts was registrated, which was additionally confirmed by the fluorescence 

emission anisotropy spectra. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the development of methods 

and techniques for the synthesis and modification of asymmetric tris- α-dioxymate iron 

(II) clathrochelates and obtaining fluorescently tagged complexes, namely for the 

first time: 

- Modified the reaction of nucleophilic substitution of chlorine atoms of iron 

(II) dichloroclathrochelate by aliphatic S-nucleophiles for directed synthesis of mono-

substituted complexes. 

- The directed rib functionalization reaction of halogen-substituted iron (II) 

clathrochelate was performed with palladium/copper-promoted C–C bond formation 

reaction (Sonogashira reaction) and hybrid iron (II) crown-clathrochelate complexes 

were obtained. 

- Asymmetric propargylamine-containing iron (II) clathrochelate 

complexes were synthesized, their structure, electrochemical properties and stability in 

media close to biological were studied. 

- A method of modification of iron (II) clathrochelate complexes with 

terminal reactive ethynyl groups by azide-containing fluorescent markers by Cu-
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promoted "click" cycloaddition reaction has been developed. 

- Symmetric and asymmetric fluorescently tagged iron (II) clathrochelate 

complexes were synthesized. The influence of the clathrochelate framework on the 

fluorescent properties of tags of different structure, which differ significantly in their 

spectral characteristics, has been studied. For the most promising complexes, their 

interaction with globular proteins and localization in A2780 series cancer cells were 

studied. 

The practical significance of the obtained results: developed and improved 

methods of the synthesis of iron (II) clathrochelates will allow to selectively 

functionalize and obtain new asymmetric clathrochelate complexes. The developed 

methods of the synthesis and obtained asymmetric ethinyl-containing iron (II) 

clathrochelate complexes are promising compounds for the functionalization of both 

fluorescent and biologically active groups, which allows to significantly expand the 

range of clathrochelates with potential pharmacophore properties. Developed methods 

of functionalization of iron (II) clathrochelates by fluorophore groups, as well as 

synthesized fluorescently tagged complexes are promising for the study of localization 

of clathrochelates in cancer cells, which will detail the mechanism of their biological 

activity. 

Key words: iron (II) clathrochelate complexes, click reactions, fluorescence, 

fluorescent tags. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

Alk Алкіл 

APPI Фотоіонізація при атмосферному тиску 

Ar Арил 

Bd Бензилдиоксим 

BLG β-Лактоглобулін 

BSA Бичачий сироватковий альбумін 

Bu бутил 

CDI N,N'-Карбонілдиімідазол 

Cyan1 4-(5-карбокси-3,3-диметил-2-((Е)-3-((Е)-1,3,3-

триметилдолін-2-іліден)проп-1-ен-1-іл)-3H-індол-1-іум-1-

іл)бутан-1-сульфонат 

DIPEA Диізопропілетиламін 

DPPF 1,1'-біс (дифенілфосфіно) фероцен 

ESI Електроспрей іонізація 

FBS Ембріональна бичача сироватка 

Gm Диоксим 

Gm-Hal2 Дигалогенодиоксим 

Gm-I2 Дийододиоксим 

Gm-Сl2 Дихлородиоксим 

Hal Галоген 

HR Високе розділення 

HSA Сироватковий альбумін людини 

LYZ Лізоцим 

Me Метил 

MS Масс‒спектрометрія 

Nu Нуклеофіл 
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Ph феніл 

TBTA Тріс(бензилтриазолілметил)амін 

TRIS Трисамінометан 

ГХ Газова хроматографія 

ДМСО Диметилсульфоксид 

ДМФА N,N-Диметилформамід 

ДХМ Дихлорметан 

ЕДТА Етилендиамінтетраоцтова кислота 

ЕСП Електронні спектри поглинання 

КД Круговий дихроїзм  

мер Меридіональний 

ПМР Протонний магнітний резонанс 

РСА Рентгеноструктурний аналіз 

СП Смуга поглинань 

ТАП Тригональна антипризма 

ТГФ Тетрагідрофуран 

ТП Тригональна призма 

ТШХ Тонкошарова хроматографія 

фац Фаціальний 

ЦВА Циклічна вольтамперометрія 

ЯМР Ядерний магнітний резонанс 
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Вступ 

Актуальність теми. Клатрохелатні трис-α-диоксиматні комплекси 

заліза(ІІ) - клас сполук, яким притаманні незвичні фізичні, фізико-хімічні і 

хімічні властивості. Термін «клатрохелати» використовують для комплексів з 

інкапсульованим іоном металу, в якому його макрополіциклічний ліганд має 

трьохвимірну будову, а ізольований іон металу координує гетероатоми цього 

ліганду. Впродовж тривалого проміжку часу ці комплекси сприймалися як 

класичні об’єкти неорганічної хімії, що обумовлювало дослідження потенційних 

напрямків їх використання в молекулярних і супрамолекулярних 

(фото)електронних пристроях, мономолекулярних магнітах, елементах 

молекулярної механіки, тощо. За останнє десятиріччя трис-диоксиматні 

клатрохелати заліза(ІІ) були запропоновані як новий перспективний клас 

біологічно-активних комплексів. Тривимірна молекула трис-диоксиматного 

клатрохелатного комплексу має вісім нееквівалентних позицій, модифікація 

яких, окрім впливу на фізико-хімічні властивості, потенційно призводить до 

зміни біологічної активності функціоналізованих комплексів. Відкриття за 

останнє десятиріччя для цього типу сполук антифібрилогенних, 

антиканцерогенних та інгібуючих транскрипцію Т7 РНК полімерази 

властивостей робить їх унікальними молекулярними платформами для синтезу 

нових біологічно-активних сполук. Водночас з цим, дослідження механізмів 

біологічної активності клатрохелатів заліза(ІІ) є ключовим етапом в моделюванні 

будови перспективних фармакофорних агентів на їх основі.  

Високий рівень розвитку сучасних методів молекулярної візуалізації 

дозволяє точно встановлювати локалізацію фармакофорних об’єктів в 

біологічних системах, зокрема ракових пухлинах, що широко використовується 

для встановлення потенційних центрів їх взаємодії з елементами клітини та 

механізму їх біологічної активності. Це робить синтез флуоресцентно-мічених 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) ключовим етапом для направленого синтезу 
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клатрохелатів з заданою просторовою будовою та властивостями. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано у Інституті загальної та неорганічної хімії ім. 

В.І. Вернадського НАН України відповідно до планів науково-дослідних робіт: 

«Фізико-неорганічна та координаційна хімія кластерних, макроциклічних, 

супрамолекулярних і композиційних функціональних сполук та речовин» (№ 

держреєстрації 0113U001114, 2013 – 2017рр.); «Хірооптичні, оптичні та магнітні 

властивості протеїнових зондів та клітинних комплексів металів» (Акція Марії 

Кюрі "Міжнародний обмін науковими кадрами та інноваціями" Горизонт 2020 

проект №778245- CLATROPROBES - MSCA-RISE, 2017-2020), «Координаційна, 

медична хімія моно-, бі-, гетерометалічних, різнолігандних комплексів «металів 

життя» - Fe, Co, Cu, Mo та цитостатиків - Pd, Rh, Ru, Ga з модифікованими, 

біоспорідненими та біоактивними молекулами протипухлинної, противірусної, 

протирезорбційної дії» (№ держреєстрації 0116U004025, 2016 – 2020рр.);  

Мета і завдання дослідження: Метою роботи є розробка нових 

синтетичних методів отримання несиметричних флуоресцентно-мічених трис-

диоксиматних клатрохелатів заліза(ІІ), встановлення впливу клатрохелатного 

остову на спектральні властивості флуоресцентних груп в складі молекули, а 

також дослідження біологічної активності флуоресцентно-мічених 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ). 

Для досягнення поставленої мети, необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

- Розробити методи синтезу несиметричних клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) з термінальними реакційно-здатними етинільними групами. 

- Дослідити будову та властивості синтезованих несиметричних 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) з термінальними реакційноздатними 

етинільними групами. 

- Розробити методи функціоналізації несиметричних клатрохелатних 
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комплексів заліза(ІІ) з термінальними реакційно здатними етинільними групами 

з  використанням купрум-промотованих клік-реакцій циклоприєднання. 

- Синтезувати несиметричні флуоресцентно-мічені клатрохелатні 

комплекси заліза(ІІ), дослідити їх люмінесцентні властивості та біологічну 

активність. 

Об’єкти дослідження: модифікація галогенозаміщених та 

функціоналізованих симетричних та несиметричних макробіциклічних трис–α‒

диоксиматів заліза(II), похідні клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) з 

флуорофорними групами. 

Предмет дослідження: Cu- та Pd-промотовані реакції, а також рекації 

нуклеофільного заміщення під дією S- та N-нуклеофілів для синтезу нових 

несиметричних та флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

заданої хімічної та просторової будови, встановлення їх структури, фізико-

хімічних властивостей та біологічної активності. 

Методи дослідження: для дослідження хімічного складу, електронної та 

просторової будови синтезованих клатрохелатів заліза(ІІ) використовувались 

наступні фізичні та фізико–хімічні методи дослідження: елементний аналіз 

(С,  H,  N), мультиядерна (1H, 13С, 19F, 11B) ЯМР–, КД, ІЧ- та флуоресцентна 

спектроскопії, ЕСП, РСА, газова та рідинна хроматографія, циклічна 

вольтамперометрія, мас‒спектрометрія та флуоресцентна мікроскопія. 

Наукова новизна отриманих результатів. Синтезовано та 

охарактеризовано 10 нових координаційних клатрохелатних сполук заліза(ІІ), 4 з 

яких містять термінальні флуоресцентні групи. Кристалічну будову двох з цих 

клатрохелатів встановлено методом РСА.  

Модифіковано реакцію нуклеофільного заміщення атомів хлору 

дихлороклатрохелату заліза(ІІ) під дією аліфатичних S-нуклеофілів для 

направленого синтезу монозаміщених макробіциклічних комплексів. Вперше 

проведено реакцію направленої реберної функціоналізації галогеноклатрохелату 
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заліза(ІІ) шляхом застосування паладій/купрум–промотованої реакції 

етинілування (реакція Соногашира) та отримано гібридні краун-ефірвмісні 

клатрохелатні комплекси заліза(ІІ). Вперше синтезовано несиметричні 

пропаргіламінвмісні клатрохелатні комплекси заліза(ІІ), встановлено їх 

просторову будову, електрохімічні властивості та стабільність в буферних 

розчинах. 

Розроблено методику модифікації клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) з 

термінальними реакційно-здатними етинільними групами під дією азидвмісних 

флуоресцентних агентів з використанням Cu-промотованої клік-реакції 1,3-

циклоприєднання. Вперше синтезовано симетричні та несиметричні 

флуоресцентно-мічені клатрохелатні комплекси заліза(ІІ). Досліджено вплив 

клатрохелатного остову на флуоресцентні властивості маркерів різної природи 

які істотно відрізняються за своїми спектральними характеристиками. Для 

найперспективніших клатрохелатних комплексів досліджено їх взаємодію з 

глобулярними протеїнами та локалізацію в пухлинних клітинах лінії A2780. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені та 

удосконалені методи синтезу клатрохелатів заліза(ІІ) дозволяють селективно 

функціоналізувати та отримувати нові несиметричні клатрохелатні комплекси 

заданої будови. Синтезовані несиметричні етинілвмісні клатрохелатні комплекси 

заліза(ІІ) за розробленими методами синтезу є перспективними сполуками для 

функціоналізації як флуоресцентними, так і біологічно активними групами, що 

дозволяє значно розширити спектр клатрохелатів з потенційними 

фармакофорними властивостями. Розроблені методи функціоналізації 

клатрохелатів заліза(ІІ) флуорофорними групами, а також синтезовані 

флуоресцентно-мічені комплекси є перспективними для дослідження локалізації 

клатрохелатів в пухлинних клітинах, що дозволить деталізувати механізм їх 

біологічної активності. 

Особистий внесок здобувача. Постановка мети та основних завдань 
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роботи, вибір об’єктів дослідження, обговорення отриманих результатів та їх 

інтерпретація виконані автором спільно з д.х.н. О.А. Варзацьким та науковим 

керівником д.х.н. В.Я. Чернієм. Основний об’єм експериментальної роботи 

(синтез вихідних сполук та розробка методик функціоналізації клатрохелатного 

остову) виконано безпосередньо автором. Аналіз, інтерпретація та узагальнення 

експериментальних даних, підготовка публікацій проведено як особисто, так і у 

співавторстві з іншими науковцями. 

Автор виражає глибоку вдячність співробітникам Інституту молекулярної 

біології і генетики НАН України: д.б.н. В.Б. Ковальській (інтерпретація 

результатів біологічних досліджень), к.б.н. С.В. Черній (люмінесцентні 

дослідження), к.х.н. Д.В. Криворотенко (синтез ціанінових барвників), к.фіз.-

мат.н. М.Ю. Лосицькому (спектри анізотропії випромінювання флуоресценції); 

Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, 

к.х.н. Н.В. Чорненькій (електрохімічні дослідження); Ерлангенського 

університету імені Фрідріха-Александера (Німеччина): проф. А. Мохіру (наукові 

консультації та технічне забезпечення), асп. А.С. Архіпову (ЯМР спектроскопія) 

та І. Клемт (локалізація клатрохелатів в пухлинних клітинах); проф. 

Вроцлавського університету Е. Гуміенній-Контецькій (кінетичні дослідження); 

Інституту елементорганічних сполук ім. А.Н. Нєсмєянова РАН: проф. 

Я.З. Волошину (наукові консультації та отримання монокристалів), д.х.н. 

А.С. Бєлову (спектроскопічні дослідження), к.х.н. А.В. Вологжаніній 

(рентгеноструктурні дослідження); співробітнику «ПБМР ЛАБС», Україна, к.х.н. 

В.М. Мицику (наукові консультації в області органічного синтезу). 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися на фахових наукових конференціях: Конференція молодих учених 

і аспірантів Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН 

України (16‒17 листопада 2017 р. та 30 травня 2019 р., Київ, Україна), ІІ 

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та 
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перспективи» (16 травня 2018 р., Одеса, Україна), XX–та Українська конференція 

з неорганічної хімії до 100–річчя заснування Національної академії наук України 

за участю закордонних учених (17‒20 вересня 2018  р., Дніпро, Україна), XX-та 

Наукова молодіжна конференція «Проблеми та досягнення сучасної хімії» (27–

28 вересня 2018 р., Одеса, Україна), VIII-а Міжнародна конференція «Хімія 

нітрогеновмісних гетероциклів», присвячена В.Д. Орлову (12–16 листопада 2018 

р., Харків, Україна), ІІ-а та ІІІ-я Міжнародні (ХІІ-а та ХІІІ-а Українська) наукові 

конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми 

сьогодення» (19–21 березня 2019 р. та 25–27 березня 2020 р., Вінниця, Україна), 

IV Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та 

перспективи» (29 квітня 2020 р., Житомир, Україна). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 3 статті, одна з 

яких у міжнародному фаховому виданні, що індексується основними світовими 

наукометричними базами WOS та SCOPUS, та 9 тез доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел 

(134 найменування) та одного додатку. Дисертація викладена на 161 сторінках 

машинописного тексту, що містить 86 рисунків, 11 таблиць та 1 додаток. 
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РОЗДІЛ 1. Літературний огляд 

1.1. Клатрохелатні комплекси, загальні відомості 

Макробіциклічні сполуки – клас речовин, яким притаманні незвичні 

фізичні, фізико-хімічні і хімічні властивості. Висока хімічна стійкість, наявність 

хромофорної системи, можливість відносно легкої хімічної модифікації 

дозволяють їх використання у мембранному транспорті, фотохімічному каталізі 

окисно-відновних процесів, переносі електронів, а також як катіонних та 

аніонних рецепторів. Це лише частина з відомих на даний момент властивостей 

та областей потенційного використання комплексів з інкапсульованим іоном 

металу1-7. 

Вперше термін «клатрохелат» був запропонований в 1962 році Д. Бушем8. 

Термін «клатрохелати» використовують для комплексів з інкапсульованим іоном 

металу, в якому його макрополіциклічний ліганд має тривимірну просторову 

будову, а ізольований іон металу координує гетероатоми цього ліганду9. В 

загальному випадку клатрохелатний комплекс є продуктом координаційно-

направленої асоціації органічних лігандних синтонів, в процесі якої іон металу 

організовує, орієнтує і активує реагуючі компоненти. При цьому існує чітке 

обмеження вибору інкапсулюючих лігандів по відношенню до центральних іонів 

металів, що обумовлено фіксованим розміром порожнини, створеної лігандним 

оточенням10. 

Однією з найважливіших характеристик макроциклічних лігандів є 

природа донорного атому, на основі якої була запропонована11 класифікація 

макроциклічних сполук. На цей час існує вісім основних підходів для отримання 

клатрохелатів9: 

1. Темплатна самозбірка на відповідному іоні металу як матриці (для 

всіх класів подібних макрополіциклічних комплексів). 

2. Координація попередньо отриманого інкапсулюючого ліганду до 

відповідного іону металу (для конформаційно-лабільних поліамінних і 
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поліімінних лігандів). 

3. Нуклеофільне заміщення під дією високоактивних нуклеофілів (для 

реакційно-здатних галогеноклатрохелатів). 

4. Реакції переметалювання (обміну зшиваючих груп) – для 

макрополіциклічних комплексів з лабільними зшиваючими групами. 

5. Хімічне перетворення апікального(-них) замісника(-ків) 

клатрохелатного остову (для клатрохелатів з реакційно-здатними термінальними 

групами). 

6. Конденсація відповідного макроциклічного попередника з 

відповідним лігандним синтоном. 

7. Макробіциклізація (зшивка) реакційно-здатного 

напівклатрохелатного попередника. 

8. Імінна конденсація (для клатрохелатів –основ Шифа).  

В даній роботі було досліджено трис-α-диоксиматні макробіциклічні 

комплекси заліза(ІІ) (у подальшому, клатрохелати). Клатрохелатні комплекси 

заліза(ІІ) (як і трис‒оксимгідразонати, трис‒азиноксимати, та інш.12-15) 

відносяться до структурно-жорстких макробіциклічних систем. Безметальний 

клатрохелатний ліганд неможливо отримати у його вільному стані, так як енергія 

відштовхування шести ендоциклічних донорних груп та електростатичне 

відштовхування двох негативно-заряджених апікальних фрагментів 

перевищують загальну енергію хімічних зв'язків і не можуть бути зменшеними 

шляхом зміни конформації без руйнування остову макробіциклу. В такому 

випадку, саме комплексоутворення є передумовою існування макробіциклічного 

клатрохелатного ліганду і сам ліганд може існувати виключно у складі його 

металокомплексу16-17. 

Макробіциклічні трис-α-диоксимати заліза(ІІ) є хімічно та фотохімічно 

стійкими сполуками та кінетично інертними металохелатами. Кожен 

структурний елемент цих комплексів (три α‒диоксиматні фрагменти, 
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центральний інкапсульований іон металу та дві апікальні зшиваючі групи) можна 

розглядати як окрему одиницю для молекулярної збірки клатрохелатної 

молекули. Заряд катіону металу в цих комплексних сполуках повністю 

компенсується негативним зарядом, локалізованим на апікальних зшиваючих 

групах18. 

Іон металу в клатрохелатних комплексах інкапсульований всередині 

об’ємної порожнини, яка створена макрополіциклічним лігандом, і повністю 

екранований від зовнішнього впливу18. Донорними атомами виступають шість 

атомів азоту трьох диоксиматних фрагментів цього ліганду, зв’язані двома 

зшиваючими апікальними групами G1 та G2 (Рис.1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Загальна будова макробіциклічних трис-диоксиматних 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

 

Таким чином, клатрохелатні комплекси мають вісім потенційних 

нееквівалентних позицій (шість реберних Ri і дві апікальні G1, G2), модифікація 

або зміна яких призводить до зміни як фізико-хімічних властивостей так і 

біологічної активності. Саме тому, останні дослідження пов’язані з розробкою 

методів направленого синтезу, зокрема, несиметричних комплексів, оскільки 

вони проявляють найбільш виражену біологічну активність. Основна увага у 

нашому дослідженні приділяється таким сполукам. Методи їх синтезу та 

властивості розглянуто нижче. 
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1.2. Синтез несиметричних диоксиматних клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) 

Не всі вищенаведені вісім відомих методів отримання клатрохелатів 

можуть бути використані для синтезу несиметричних комплексів цього типу. 

Окрім направленої модифікації периферійних замісників, на цей час існує шість 

загальних підходів: 

1. Темплатний статистичний синтез з подальшим розділенням сумішей 

(в тому числі клатрохелатні ізомери). 

2. Макробіциклізація стибій-вмісних напів-клатрохелатних 

комплексів. 

3. Реакції обміну зшиваючих груп. 

4. Отримання клатрохелатів з нееквівалентними реберними 

замісниками виходячи з планарних макроциклічних комплексів. 

5. Нуклеофільне заміщення галогеновмісних клатрохелатних 

комплексів під дією сильних нуклеофілів.  

6. Функціоналізація клатрохелатів заліза(II) з використанням Сu‒

промотованих та Pd‒каталізованих реакцій з формуванням С–С зв’язку. 

Кожен з цих методів має свої обмеження. Тому, в загальному випадку, 

кращі результати можливо отримати їх раціональним комбінуванням. 

1.2.1. Темплатний синтез несиметричних диоксиматних клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) 

Першим методом, який використовувався як для синтезу як симетричних 

так і несиметричних комплексів, був темплатний синтез на іоні металу як матриці 

(Рис.1.2). Теоретично, існує можливість отримати суміш несиметричних 

клатрохелатних комплексів використовуючи суміш нееквівалентних 

диоксиматних лігандних синтонів і борних кислот. Однак, окрім практичної 

неможливості розділення подібних сумішей, в ряді випадків можуть 

формуватися більш енергетично-вигідні симетричні структури, зменшуючи або 
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взагалі унеможливлюючи отримання деяких клатрохелатних ізомерів. 

 

Рисунок 1.2 – Схема реакції темплатного синтезу несиметричних 

клатрохелатних комплексів  

 

Завдяки просторово-нееквівалентній будові клатрохелатів, реалізація 

цього синтетичного підходу ускладнюється навіть у випадку використання 

одного типу несиметричних α-диоксимів. Продуктом такої реакції є суміш фац- 

і мер- ізомерів відповідних клатрохелатів металів19 у їх співвідношенні 1:3 (Рис. 

1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Утворення фац- і мер-ізомерів клатрохелатів металів 19 

 

Також цей метод можна використати для синтезу апікально-

несиметричних комплексів. В такому випадку необхідно обирати замісники зі 

значними відмінностями у їх просторовій будові, або з різними функціональними 

групами, які, водночас, є близькими за їх реакційною здатністю (Рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Схема синтезу апікально-несиметричних трис-

диоксиматних клатрохелатів заліза(ІІ) з використанням темплатної конденсації 

 

Одним із останніх прикладів використання цього методу є дослідження 

Метью Д. Уайса та співробітників20, в якому вони отримали серію 

функціоналізованих апікально-несиметричних клатрохелатних комплексів 

заліза(ІІ) і використали їх в синтезі білдинг-блоків у супрамолекулярній 

хімії (Рис. 1.5). 

 

 

Рисунок 1.5 – Приклад використання темплатного синтезу для отримання 

апікально-несиметричних клатрохелатних комплексів 20 
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1.2.2. Макробіциклізація стибій-вмісних напів-клатрохелатних комплексів 

Вперше стибій-вмісні клатрохелатні трис-α-диоксиматні комплекси були 

описані21 в 1998 році. Перший симетричний комплекс цього типу було отримано 

шляхом прямого темплатного синтезу (Рис. 1.6 (a)). В цій роботі, був також 

описаний перший несиметричний гідразон-оксиматний клатрохелатний 

комплекс заліза(ІІ) виходячи з проміжного псевдоклатрохелатного прекурсору з 

вільними гідразонатними групами (Рис. 1.6 (б)). В подальшому ці дослідження 

були розширені та отримано22 макрополіциклічні германій-вмісні комплекси 

різних типів, як симетричні, так і несиметричні.  

 

Рисунок 1.6 – Схеми синтезу перших стибій-вмісних клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) 

 

З використанням цього підходу (Рис. 1.6 (б)) було вперше селективно 

синтезовано апікально-несиметричні клатрохелатні комплекси (Рис. 1.7). Однією 

з особливостей стибій-вмісних комплексів є відносно висока реакційна здатність 

стибієвих зшиваючих груп, що знижує їх хімічну стабільність. Однак, ця 

особливість була перетворена на величезну перевагу. Завдяки своїй лабільності 

вищезазначені групи можуть бути використані для отримання інших 

клатрохелатних комплексів заданої будови23. 
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1.2.3. Реакції обміну зшиваючих груп 

Цей метод синтезу є продовженням описаного у попередньому розділі, та 

ґрунтується на хімічних властивостях стибієвих клатрохелатних комплексів. Для 

його реалізації було відпрацьовано методи отримання несиметричних стибієвих 

комплексів. Однією з проблем було диспропорціювання жорстких напів-

клатрохелатних комплексів до більш термодинамічно і кінетично стабільних 

клатрохелатів24. 

 

Рисунок 1.7 – Хімічна трансформація стибій-вмісного 

напівклатрохелатного прекурсору24 
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Для оптимізації умов реакції, і, як наслідок, зменшення кількості побічних 

продуктів було використано24 топологічну матрицю – SiO2. В його присутності 

процеси обміну зшиваючих груп перебігають помітно легше, що запобігає 

диспропорціонуванню і збільшує вихід цільового продукту. В присутності 

силікагелю формується іммобілізований на поверхні несиметричний 

клатрохелатний комплекс, який в подальшому реагує з потенційно менш 

лабільною зшиваючою групою (Рис. 1.8). Це був перший метод направленого 

синтезу апікально-несиметричних трис-α-диоксиматних комплексів заліза(ІІ). 

 

Рисунок 1.8 – Реакції обміну зшиваючих груп за участі силікагелю, як 

топологічної матриці24 
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У подальшому цей метод було розширено та з його використанням вперше 

отримано гібридний фталоціанін-клатрохелатний комплекс25 обміном 

триетилстибієвої зшиваючої групи на фталоціанінлютецієву (Рис. 1.9).  

 

 

 

Рисунок 1.9 – Синтез гібридного фталоціанін-клатрохелатного комплексу 

заліза(ІІ) з використанням обміну зшиваючої групи25 

 

Метод є ефективним для модифікації апікальних груп клатрохелатних 

комплексів. Завдяки ньому було синтезовано та досліджено властивості серій 

нових макробіциклічних комплексів з нееквівалентними групами26-27. В останніх 

роботах23, 28 було продемонстровано можливість обміну також борвмісних 

зшиваючих груп, але ці реакції перебігають з низькими виходами і їх не можна 

вважати направленим синтезом цільових несиметричних клатрохелатних 

комплексів. 
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1.2.4. Отримання клатрохелатів з нееквівалентними реберними 

замісниками виходячи з планарних макроциклічних комплексів 

Перші планарні біс-α-диоксиматні комплекси були відкриті Чугаєвим в 

1905 році29-30 і були широковживаними для аналітичного визначення іонів 

нікелю(ІІ). Розробка методів аналітичного визначення іонів заліза(ІІ) з 

використанням комплексів Чугаєва, і подальше підвищення їх стабільності 

шляхом зшивання під дією борвмісних кислот Льюіса з утворенням 

макроциклічної структури, були науковою базою відкриття клатрохелатів як 

нового класу координаційних сполук8, 31-32. Наступним кроком був синтез 

несиметричного трис-α-диоксиматного клатрохелатного комплексу виходячи з 

його планарного макроциклічного прекурсору, який був описаний в 1997 році33. 

На сьогоднішній день метод є широковживаним для отримання клатрохелатних 

комплексів з нееквівалентними реберними фрагментами. Загальна схема цього 

методу представлена на Рис. 1.10. Він використовується для синтезу як 

клатрохелатів заліза, так і кобальту. У випадку іонів заліза виходи є більшими 

через відмінність іонних радіусів34. 

 

 

Рисунок 1.10 – Загальна схема синтезу клатрохелатних комплексів з 

нееквівалентними реберними фрагментами з використанням планарних 

макроциклічних прекурсорів 
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Окрім обмеження у використанні α-диоксиматних лігандних синтонів, 

метод є лімітований хімічною стабільністю планарного макроциклічного 

комплексу35-37. Так, наприклад, біс-α-диметилгліоксиматні макроциклічні 

комплекси цього типу диспропорціонують до відповідних симетричних 

клатрохелатів. Тому, в загальному випадку, використовують більш хімічно 

стабільні та структурно жорсткі біс-α-бензилдиоксиматні планарні 

макроциклічні комплекси. 

З використанням цього методу було вперше синтезовано серію 

несиметричних комплексів38-41, зокрема, моногалогено-42-43, та 

дигалогеноклатрохелатні44-45 комплекси заліза(ІІ), хімічні властивості яких 

розглянуто у наступному розділі. 

 

1.2.5. Нуклеофільне заміщення галогеновмісних клатрохелатних 

комплексів під дією сильних нуклеофілів  

В результаті систематичного дослідження46 реакцій нуклеофільного 

заміщення галогеновмісних клатрохелатних комплексів d-металів 

д.х.н. О.А. Варзацьким, було синтезовано серію нових клатрохелатних 

комплексів та встановлено залежність проходження реакції від природи 

нуклеофілу, типу розчинника та температури її проведення. 

Першим прикладом реалізованого нуклеофільного заміщення у разі трис-

диоксиматних клатрохелатних комплексів була реакція 

гексахлороклатрохелатного комплексу з тіофенолом в присутності K2CO3 як 

неорганічної основи, яка дала продукт повного заміщення47 (Рис. 1.11). В 

подальшому була вивчена взаємодія гексахлороклатрохелатів цього типу з S-, N-, 

та O-нуклеофілами та вперше для цього типу сполук отримані несиметричні 

макробіциклічні продукти нуклеофільного заміщення48-50. 
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Рисунок 1.11 – Схема реакції нуклеофільного заміщення для 

гексахлороклатрохелатного комплексу заліза(ІІ) під дією тіофенолят-аніону 

 

Подальші роботи були спрямовані на дослідження селективного 

постадійного заміщення атомів хлору у хлороклатрохелатних прекурсорів. 

Першими прикладом таких реакцій була взаємодія гексахлороклатрохелатів 

заліза(ІІ) з O- (Рис. 1.12, А) та N-нуклеофілами (Рис. 1.12, Б)51-54. Було 

встановлено, що в залежності від температури та типу розчинника, відбувається 

утворення різних макробіциклічних продуктів цих реакцій. 

 

Рисунок 1.12 – Схема реакції несиметричного нуклеофільного заміщення 

гексахлороклатрохелатних комплексів заліза(ІІ) O- (А) та N-нуклеофілами (Б)  
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На даний час встановлено, що галогеноклатрохелати хімічною поведінкою 

та реакційною здатністю подібні до активованих гетероциклів ряду 

галогеназинів, таких як дихлорохіноксаліни. Основні відмінності в перехідному 

стані таких реакцій заміщення викликані неможливістю клатрохелатних молекул 

утворювати їх таутомерні форми, що характерно для гетероциклічних сполук, а 

також складним впливом орієнтуючих реберних замісників при 

макробіциклічному остові. Швидкість проходження реакції залежить від 

нуклеофілу, та збільшується в ряду O < N < S нуклеофілів; проте спостерігаються 

і додаткові відмінності. 

Тіолятні нуклеофіли є найбільш зручними агентами для реберної 

функціоналізації галогеноклатрохелатних трис‒диоксиматів. Завдяки високій 

реакційній здатності є можливим корегувати умови проходження такої реакції 

змінюючи температуру та розчинник (наприклад, використанням апротонних 

розчинників з низьким донорним числом, таких як хлороформ, дихлорметан). 

Така адаптація умов проведення реакції під окремий тип нуклеофілу (Рис. 1.13) 

дозволяє отримати бажані клатрохелатні продукти (наприклад, повністю 

заміщені комплекси з максимальними виходами і мінімальною кількістю 

побічних продуктів)55-58. 

 

Рисунок 1.13 – Схема реакцій дихлоро- (А) та гексахлороклатрохелатів (Б) 

заліза(ІІ) з S-нуклеофілами58 
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В загальному випадку, О-нуклеофіли в присутності сильноосновних 

алкоголят-аніонів, реагують аналогічно S-нуклеофільним прекурсорам. 

Основними продуктами побічної реакції галогеноклатрохелатів з алкоголятами 

лужних металів відповідних спиртів в протогенному середовищі є продукти 

деструкції макробіциклічного трис-диоксиматного остову і гідролізу зв’язку 

С-Hal, для якого характерна висока основність та низька нуклеофільність. З 

метою зменшення основності та підвищення нуклеофільності таких реагентів 

були використані апротонні слабосольватуючі розчинники, зокрема 

триетилортоформіат54. 

У випадку N-нуклеофілів, ступінь заміщення реакційно-здатних атомів 

галогенів трис-диоксиматних галогеноклатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

залежить не тільки від зазначених вище температури та типу розчинника49, 52, але 

й від природи відповідного N-нуклеофілу52-54, 59-62. Було встановлено, що 

аліфатичні первинні і вторинні аміни, а також аміак, здатні, в залежності від умов 

реакції, як повністю заміщувати ці атоми галогенів, так і проявляти селективність 

такого нуклеофільного заміщення. Наприклад, заміщення атомів хлору у 

дихлороклатрохелатному комплексі заліза(ІІ) під дією аміаку в толуолі 

приводить до утворення монозаміщеного макробіциклічного 

продукту53 (Рис. 1.14).  

 

 

Рисунок 1.14 – Схема селективного моно-заміщення 

дихлороклатрохелатного прекурсору  під дією N-нуклеофілу (аміаку) 
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Разом з тим, в літературі помітно менше прикладів класичних реакцій 

нуклеофільного заміщення галогеноклатрохелатних комплексів зі стерично-

ускладненими та ароматичними амінами, за вийнятком Cd-промотованих 

реакцій, які є окремим випадком реакції нуклеофільного заміщення цих типів 

комплексів. Диамід кадмію активує зв'язок С‒Hal в їх молекулах шляхом 

координації атому галогену до іону металу та формує аніонну форму 

нуклеофільного агенту за рахунок взаємодії з амідом кадмію, що збільшує 

електронну густину на його реакційному cайті (Рис. 1.15)63.  

 

 

Рисунок 1.15 – Механізм активації зв’язку C–Hal галогеноклатрохелату 

шляхом координації до катіону кадмію (II)64 

 

Цей метод був запропонований для вирішення проблем, пов’язаних з 

реакціями нуклеофільного заміщення за участю стерично ускладнених та 

слабонуклеофільних реагентів (фторованих спиртів, ароматичних амінів, тощо). 

Використання цього методу дало можливість отримати в м’яких умовах серію 

нових функціоналізованих комплексів. 

 

1.2.6. Функціоналізація клатрохелатів заліза(II) з використанням 

Сu‒ промотованих та Pd‒каталізованих реакцій формування С-С зв’язку 

Метал-промотовані реакції формування С–С зв’язку в молекулах 

клатрохелатів на даний час є малодослідженими. Одним з перших прикладів 

утворення С–С зв’язку в разі макробіциклічних комплексів заліза(ІІ) є реакція 
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гексайодо- (Рис. 1.16, А) та дийодоклатрохелатів заліза(ІІ) (Рис. 1.16, Б) з 

пентафторфенілкупрумом65. Одночасно з демонстрацією можливості проведення 

цього типу реакцій у разі галогеноклатрохелатних комплексів, як 

макробіциклічних прекурсорів, автори цієї роботи продемонстрували 

можливість синтезу продуктів монофункціоналізації дийодоклатрохелатних 

прекурсорів у випадку проведення такої реакції в м’яких умовах.  

 

Рисунок 1.16 – Схема реакції формування С–С зв’язку у гексайодо- (А) та 

дийодоклатрохелатних (Б) комплексів заліза(ІІ) як макробіциклічних 

прекурсорів (R = C6F5)
64 

 

Першим прикладом промотованої реакції формування С–С зв’язку для 

клатрохелатів є мідь-промотоване трифторметилювання66. Для запобігання 

утворення продуктів гомокуплінгу реакції Улмана67, які є основними побічними 

продуктами в цій реакції, авторами було використано трифторометилкупратний 

комплекс (Рис. 1.17). 
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Рисунок 1.17 – Схема мідь-промотованої реакції формування С–С зв’язку  

в клатрохелатних комплексах заліза(ІІ)64 

 

Першим прикладом Pd-каталізованої реакції є модифікація 

дийодоклатрохелату заліза(ІІ) (1-орто-карбораніл)триметилборатом літію в 

присутності Pd(DPPF)Cl2
68 (Рис. 1.18). В даному випадку, окрім проходження 

реакції крос-куплінгу, відбувається відновлювальне дегалогенування другого 

атому йоду.  

 

 

Рисунок 1.18 – Схема реберної модифікації дийодоклатрохелату заліза(ІІ) 

в умовах реакції Сузукі 
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1.2.7. Вплив будови макробіциклічного остову на властивості 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

Всі клатрохелатні трис-α-диоксиматні комплекси заліза(ІІ) мають подібну 

будову координаційних поліедрів. Для клатрохелатів d‒металів зазвичай 

характерна проміжна геометрія між тригональною призмою (кут викривлення 

φ = 0°) та тригональною антипризмою (φ = 60°). Відстань Fe – N варіюється у 

вузькому діапазоні (приблизно 1.90 – 1.92 Å), а інкапсульований іон металу 

розташований в центрі його FeN6–координаційного поліедру (табл 1.1)9, 64. 

 

Таблиця 1.1 ‒ Основні геометричні параметри молекул деяких 

клатрохелатів заліза(ІІ)64 

Сполука 

Параметри 

Fe – 

N (Å) 

B – O 

(Å) 

N – O 

(Å) 

C=N 

(Å) 

C – C 

(Å) 

 

(°) 

α 

(°) 

h (Å) 

FeBd2(I2Gm)(BF)2 1.910 1.492 1.369 1.313 1.444 24.7 39.3 2.31 

Fe(I2Gm)3(B-н-C4H9)2 1.89 1.48 1.38 1.30 1.45 4.5 39.4 2.40 

Fe((C6F5)2Gm)3(B-н-

C4H9)2 

1.909 1.510 1.364 1.319 1.444 25.4 39.8 2.35 

FeBd3(B-н-C4H9)2 1.908 1.502 1.359 1.322 1.446 24.6 39.4 2.33 

FeBd3(BF)2 1.914 1.49 1.37 1.31 1.45 23.5 39.0 2.33 

 

В загальному випадку, для поліазометинових клатрохелатів заліза(ІІ) у 

електронних спектрах поглинання (ЕСП) характерна наявність в видимій області 

широких безструктурних смуг поглинання з максимумом в області приблизно 

400-500 нм в залежності від типу макробіциклічного комплексу65, 69. В таблиці 1.2 

представлені характеристичні положення смуг поглинання деяких 

клатрохелатних комплексів64. 
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Таблиця 1.2 ‒ Положення характеристичних смуг поглинання (max, нм) в 

ЕСП деяких клатрохелатних комплексів заліза(ІІ)64 

Комплекс n–*, π→π* Fed→Lπ* 

Fe(I2Gm)3(B-н-C4H9)2 264 287 397  430 464 496 

Fe((C6F5)2Gm)3(B-н-C4H9)2 265 291 325 437 458 

Fe((C6F5)2Gm)3(BC6F5)2 244 252 338 364 447 459 

Fe((C6F5)2Gm)3(BC6H5)2 259 267 314 334 427 440 459 

FeBd3(B-н-C4H9)2 254 281 300 329 431 459 487 

Примітка: наведено максимуми поглинання після розкладу ЕСП на Гаусові 

компоненти. 

 

При порівнянні ЕСП апікально-симетричних клатрохелатів (наприклад, з 

н-бутилборатним апікальним фрагментом) (Рис. 1.19), було встановлено вплив 

реберних замісників на зсув характеристичних смуг переносу заряду метал – 

ліганд Fed→Lπ*. В ряду замісників перфторфеніл, феніл, йод, тіоперфлуорофеніл 

спостерігався зсув смуги поглинання в довгохвильову область приблизно на 100 

нм. В ЕСП клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) з еквівалентними реберними 

замісниками (наприклад, апікально-заміщених перфлуороарильних) не 

спостерігається зсуву таких смуг переносу заряду метал – ліганд d Fe *L. Цей 

факт свідчить про значний вплив на квазіароматичну систему тільки реберних 

замісників хелатуючих α-диоксиматних фрагментів64, 69. 
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Рисунок 1.19 ‒ Зсув смуги переносу заряду метал – ліганд Fed→Lπ* для 

клатрохелатів заліза(ІІ)64 

 

В ІЧ-спектрах клатрохелатних комплексів відсутні широкі характеристичні 

смуги поглинання валентних коливань зв'язків О – Н в області 2600–3200 cм-1, що 

підтверджує їх макробіциклічну природу10. Смуга валентних коливань зв'язків 

C = N азометинової групи у ІЧ-спектрах для всіх макробіциклічних трис‒

диоксиматів спостерігається в області 1501–1583 cм–1.  

Для цих комплексів заліза(ІІ) характерні смуги валентних коливань 

апікальних груп борвмісного фрагменту тетраедричної будови10: інтенсивні 

смуги коливань64  зв'язків (B – O) в області 1100 cм–1, B – O + B – F в області 1218 

см-1 та B – O + B – F в області 1220-1230 cм–1 (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 ‒ Характеристичні частоти коливань в ІЧ-спектрах 

функціоналізованих клатрохелатних комплексів заліза(ІІ)64 

Комплекс 

ІЧ (ν см-1, KBr) 

(N – O) (B – O)+ 

(B – F) 

(B–O) (C–F)  (C=N) 

FeBd2((CF3)GmI)(BF)2 945, 1071, 

1109, 1162, 

1188 

1223 ‒ 1363 1545, 1561, 

1580 

FeBd2((CF3)2Gm)(BF)2 950, 1073, 

1108, 1179 

1225 ‒ 1360 1560, 1581 

FeBd2((C6F5)GmI)(BF)2 884, 933, 

1069, 1160 

1223 ‒ 1115 1501, 1536, 

1582 

FeBd2((C6F5)2Gm)(BF)2 884, 933, 

998, 1069, 

1114 

1224 ‒ 1114 1536, 1581 

Fe(I2Gm)3(B-н-C4H9)2 849, 918, 

965, 1001 

‒ 1097 ‒ 1583 

 

Інкапсульований йон металу в трис-α-диоксиматних клатрохелатних 

комплексах заліза зазнає характерних електрохімічних окисно-відновлювальних 

процесів Fe2+/3+ та Fe2+/+. Циклічні вольтамперограми (ЦВА) таких комплексів є 

типовими і мають подібну форму: в їх анодній та катодній областях у більшості 

випадків спостерігається по одному піку. Типова ЦВА для клатрохелатів 

заліза(ІІ) представлена на рисунку 1.20.70 
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Рисунок 1.20 – ЦВА клатрохелату Fe((Phen(CH2)3S)2Gm)3(Bn-C4H9)2 

зареєстрована зі швидкістю сканування 10-100 мВ/с на скловуглецевому 

електроді (1мМ розчин у CH2Cl2) 
70 

 

Як видно з рис. 1.20, ЦВА клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) містять 

одноелектронну квазіреверсивну хвилю відновлення Fe2 +/+ в катодному діапазоні 

потенціалів та одну або дві хвилі окиснення в анодному діапазоні, що 

відповідають переходу Fe2+/3+ та окисненню їх поліароматичної термінальної 

групи (груп). Потенціали як процесів відновлення Fe2+/+, так і процесів окиснення 

Fe2+/3+ залежать від матеріалу робочого електроду, природи інкапсулюючого 

ліганду та будови металополіедру71.  

 

1.2.8. Біологічна активність клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

Клатрохелатні комплекси заліза(ІІ) впродовж тривалого проміжку часу 

сприймалися як класичні об’єкти неорганічної хімії. Саме тому, велика частина 

потенційних напрямків використання цих комплексів пов’язана з молекулярними 

і супрамолекулярними (фото)електронними пристроями, мономолекулярними 
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магнітами, елементами молекулярної механіки, тощо9, 72. І хоча вже існували 

приклади використання дво- та тримірних супрамолекулярних систем 

(порфірини, фулерени, поліфеноли, тощо) в біохімії73-75, для клатрохелатів цей 

напрямок довгий час був недослідженим. Низький інтерес до подібних структур 

як біоактивних об’єктів пов'язаний з їх невідповідністю класичним уявленням і 

вимогам до фармакологічних препаратів76-78, які зберігаються і понині. 

Ця тенденція була змінена після відкриття інгібування транскрипції РНК в 

системі Т7 РНК полімерази клатрохелатними комплексами заліза(ІІ)79. В роботі 

було встановлено структурну (найбільш активні комплекси, що містять 

карбоксильні та амінні групи) і концентраційну залежність такого інгібування 

транскрипції і запропоновано, що молекула клатрохелату формує четвертинний 

супрамолекулярний комплекс (Рис 1.21) з молекулами РНК та ДНК, блокуючи 

процес транскрипції РНК. У подальшому було досліджено активність 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) та кобальту(ІІ) різноманітної будови та 

функціональності80.  

 

Рисунок 1.21 – Запропонований79 механізм інгібування транскрипції РНК в 

системі Т7 РНК полімерази клатрохелатними комплексами заліза(ІІ)  

 

Наступним кроком було встановлення антифібрилогенної активності ряду 

функціоналізованих клатрохелатних комплексів81. Фібрилоутворення є однією з 
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основних причин серії нейродегенеративних захворювань, таких як хвороби 

Альцгеймера, Паркінсона, Кройцфельда–Якоба, а також діабету ІІ типу та 

амілоїдозу. Найвищу антифібрилогенну активність проявили клатрохелатні та 

бісклатрохелатні комплекси, молекули яких містять карбоксильні групи. 

В подальших дослідженнях було виявлено цитотоксичність деяких трис-

α-диоксиматних клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) по відношенню до 

пухлинних клітин. Великий інтерес викликала не тільки сама їх цитотоксичність, 

а також і селективність цього процесу82. Не зважаючи на значні досягнення в 

тестуванні біологічної активності клатрохелатних комплексів заліза(ІІ), поки що 

механізм цієї активності є невідомим. 

 

Висновки до розділу 1 

В літературному огляді представлено загальну інформацію про трис-α-

диоксиматні клатрохелатні комплекси заліза(ІІ), їх будову та вплив лігандного 

оточення на їх властивості. Продемонстровано, що модифікація їх 

клатрохелатного остову суттєво вливає як на фото- та електрохімічні властивості, 

так і на біологічну активність комплексів цього типу. 

Розглянуто основні відомі підходи до синтезу несиметричних 

клатрохелатів з нееквівалентними апікальними та реберними замісниками. 

Описані методи не є універсальними і мають, в кожному випадку, певні недоліки. 

Показано, що основними описаними у літературі методами отримання 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) є темплатний синтез та їх конструювання 

виходячи з плоских макроциклічних комплексів як прекурсорів. Однак, майже не 

використовувались методи синтезу макробіциклічних сполук із замісниками що 

містять різноманітні функціональні групи, що пов’язано з обмеженнями при 

отриманні відповідних диоксиматних лігандних синтонів. Тим не менш, ці 

методи дозволяють отримати несиметричні галогеноклатрохелатні комплекси, 

які можуть бути використані як макробіциклічні прекурсори для їх подальшої 
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модифікації.  

Реакції нуклеофільного заміщення реакційно-здатних атомів галогенів під 

дією S-, N- та O-нуклеофілів у разі галогеноклатрохелатних прекурсорів мають 

власні обмеження для кожного типу нуклеофілів. Це пов’язано як із стеричними 

факторами, так і з реакційною здатністю відповідних нуклеофілів. Слід 

зазначити, направлені реакції нуклеофільного заміщення для отримання 

несиметричних клатрохелатів є не достатньо дослідженими.  

Розглянуто метал-промотовані (каталізовані) реакції 

галогеноклатрохелатів заліза(ІІ) (а саме їх Сd-, Cu-промотовані та Pd-каталізовані 

перетворення). Cd-промотовані процеси є окремим випадком реакцій 

нуклеофільного заміщення і дозволили отримати продукти їх взаємодії зі 

стерично-ускладненими та малоактивними нуклеофілами. Проте у літературі не 

представлені приклади використання цих реакцій у направленому синтезі 

несиметричних макробіциклічних сполук. Відмічено, що Cu-промотовані та Pd-

каталізовані реакції формування С–С зв’язку як для реберної, так і периферійної 

модифікації клатрохелатів практично не досліджені. 

Виходячи з аналізу літературних джерел, нами зроблено висновок, що, не 

зважаючи на недоліки кожного з представлених методів, можна стверджувати, 

що їх комбінування, а також адаптація умов проведення цих реакцій для кожного 

конкретного випадку, дозволять синтезувати несиметричні трис-α-диоксиматні 

клатрохелатні комплекси заданої структури, симетрії та функціональності, а 

також з термінально-функціоналізованими замісниками. 
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РОЗДІЛ 2. Вихідні реактиви, синтез сполук та методи досліджень 

2.1. Вихідні речовини 

Під час проведення експериментів було використано наступні комерційно 

доступні реагенти: CuI, CuSO4·5H2O (марки «х.ч.»), Na2SO4, MgSO4, K2CO3, 

Na2CO3, KI, PdCl2, PPh3, NaHCO3, KCN, NaN3, NH2OH·HCl, NH4Сl, I2, HgO (ІІ), 

NaOH, NH4OH (25% водний розчин), HNO3 «х.ч.», HCl «х.ч.», H2SO4 «х.ч.», 

метансульфонова кислота «х.ч.», лимонна кислота, оцтовий ангідрид,  

BF3·O(С2H5)2 (Aldrich), бензальдегід, п-хлорбензальдегід, тримелітовий ангідрид, 

резорцинол, катехол, біс-2-хлоретиловий ефір, диацетил, 1,4-дибромбутан, 2-

меркаптоетанол, п-меркаптобензойна кислота, L-цистеїн, 2-пропаргіламін, 

тріс(бензилтріазолілметил)амін, триметилсилілацетилен ((CH3)3SiCCH), 

Lipozyme® CALB (Novozymes). 

Було використано наступні органічні розчинники: ацетонітрил, діетиловий 

етер, 1,4‒діоксан, тетрагідрофуран, гексан, ацетон, гексаметилдисілоксан, 

дихлорометан, хлороформ, метанол, етанол, диметилсульфоксид, N,N-

диметилформамід, N,N-діізопропілетиламін, триетиламін, піперидин, піридин. 

Органічні розчинники були очищені та осушені за стандартними методиками 83-

84. Для колонкової хроматографії було використано сорбент Silasorb SPH-300, для 

тонкошарової хроматографії ‒ сілуфол. 

Для синтезу клатрохелатів заліза(ІІ) за допомогою купрум‒промотованих 

реакцій використано свіжоприготовлену неорганічну сіль одновалентного 

купруму CuI(І). Для модифікації клатрохелатів заліза(ІІ) за допомогою паладій‒

промотованих реакцій використано комплекс двовалентного паладію 

Pd(PPh3)2Cl2, який було приготовлено з комерційно доступного PdCl2. 
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2.2. Фізико-хімічні методи, використані у роботі 

Елементний аналіз. Аналіз на вміст вуглецю, водню та азоту було 

виконано з використанням мікроаналізатору «Carlo Erba». 

Електронні спектри поглинання розчинів в дихлорметані, метанолі та 

інш. розчинниках були записані в діапазоні 230-800 нм з використанням Varian 

Cary 50 спектрофотометру, а також Shimadzu UV-3600 UV-VIS-NIR. Спектри 

реєстрували з кюветою порівняння, яка містила відповідний розчинник. Виміри 

проводили в кварцових кюветах (10×10 мм) при кімнатній температурі.  

1H, 13C(1H), 11B та 19F ЯМР спектри реєстрували на Фурьє-спектрометрах 

Bruker Avance 600 та Varian Inova 400 в дейтерованих розчинниках ДМСО-d6, 

CD2Cl2, CDCl3, (CD3)2CO та CD3OD. Хімічні зсуви 1Н наведені відносно 

залишкових сигналів протонів розчинників (δН 2.5, 5.32, 7.24, 2.05 м.ч. та (4.87 та 

3.31 м.ч.) відповідно), для 13С атомів вуглецю (δС 39.5, 54.4, 77.2, 29.2, та 49.2 

м.ч.). 

MALDI-TOF мас-спектри записували з матрицею і без неї, 

використовуючи мас-спектрометр MALDI-TOF-MS Bruker Autoflex II (Bruker 

Daltonics) в рефлектронному режимі. Іонізація здійснювалася УФ-лазером з 

довжиною хвилі 337 нм. Зразки наносили на нікелеву пластину, як матриця 

використовувалася 2,5-дигідроксибензойна кислота.  

APPI мас-спектри з високою роздільною здатністю отримували з 

використанням мас-спектрометра maXis 4G, UHR TOF (Bruker Daltonik). 

ESI-MS мас-спектри реєстрували на спектрометрі Bruker MicroOTOF-Q, 

оснащеному електроспрей джерелом іонізації Apollo II. Експеримент проводили 

в позитивному та негативному режимах іонізації в масовому діапазоні m/z = 0-

2200 Да; газ-носій – азот при температурі 200 ℃; час прольоту іонів склав 120 пс; 

швидкість вводу розчину зразка склала 3 мкл/хв. Перед кожною ін’єкцією 

проводилося зовнішнє калібрування приладу з використанням суміші TunemixTM 

(Bruker Daltonik, Німеччина) в квадратичному режиму регресії. Похибка маси 
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при калібруванні склала менше 5 м.ч., що дозволяє підтвердити елементний склад 

та визначити ізотопний розподіл комплексів. Розрахунки виконані з 

використанням програмного забезпечення SigmaFit. 

Циклічна вольтамперометрія. Вимірювання електрохімічних 

потенціалів окиснення та відновлення Fe2+/3+ проводились за допомогою 

цифрового потенціостату 797 VA Computrance Metrohm (Швейцарія) зі 

звичайною триелектродною коміркою з одним відсіком (5 мл розчину) зі 

швидкістю сканування в діапазоні 30 - 150 мВ·с-1. Вольтамперограми знімали в 

0.1 М розчині ((n-C4H9)4N)Cl в ацетонітрилі в атмосфері сухого аргону. Як 

робочий електрод використовували дисковий електрод зі скловуглецю з 

активною площею поверхні 0.125 см2. Перед кожним вимірюванням електрод 

ретельно полірували. Як допоміжний електрод використовували платинову 

пластинку, а електродом порівняння виступав хлорсрібний електрод 

Ag/AgCl/KCl. Всі вимірювання були проведені при швидкості розгортання 

потенціалу 200 мВ·с-1. Потенціал пари Fe2+/Fe+ відносно електрод порівняння в 

дихлорметані склав 570 мВ. Виміряні значення потенціалів було перераховано з 

врахуванням омічних втрат. 

Рентгеноструктурний аналіз отриманих монокристалів синтезованих 

сполук проводили на дифрактометрі Bruker SMART APEX II CD при 110 К, 

використовуючи графітовий монохроматор Mo-K (λ=0.71073 Å). При обробці 

вихідного масиву експериментальних інтенсивностей використовували програми 

SAINT Plus та SADABS85-86. Всі розрахунки виконані з використанням комплексу 

програм SHELXTL PLUS 587. Рентгеноструктурні дані отриманих клатрохелатів 

задепоновані в Кембриджському банку структурних даних. 

Спектри збудження та випромінювання флуоресценції реєстрували за 

допомогою флуоресцентного спектрофотометра Cary Eclipse (Варіан, Австралія). 

Всі спектроскопічні вимірювання були зроблені відразу ж після змішування. Для 

збудження флуоресценції використовували випромінювання імпульсної 
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ксенонової лампи (потужність імпульсу 75 кВт). Усі виміри проводились у 

кварцовій кюветі (10×10 мм) при кімнатній температурі. Довжину хвилі 

збудження та випромінювання флуоресценції вважали рівною довжині хвилі 

максимуму смуги збудження та випромінювання флуоресценції сполуки у 

відповідному розчині. Похибка визначення довжини хвилі флуоресценції та 

збудження флуоресценції становила 1 нм. 

Спектри КД. Реєстрували на спектрометрі Jasco J-1500CD у діапазоні 300–

600 нм з кроком 0.1 нм, для кожного спектра виміри проводились тричі. Для 

реєстрації спектрів у видимому та близькому до УФ діапазонах використовували 

кварцову кювету з оптичним пробігом 1 см. Для цих вимірювань були 

приготовані вихідні розчини вимірюваних сполук в ДМСО з концентрацією 5 мМ 

та розчини BSA, HSA, BLG та LYZ у 50 мМ водному буфері Tris – HCl (pH 7.9) з 

концентрацією 0.2 мМ. Для безпосереднього вимірювання використовували 0.8 

мл буферного розчину Тріс-HCl, 0.2 мл розчину протеїну на 4 мкл розчину 

досліджуваної сполуки. Дані отримували в одиницях еліптичності (мград) 

безпосередньо з приладу. Всі виміри проводили при кімнатної температурі. 

Спектри анізотропії вимірювали за допомогою флуоресцентного 

спектрофотометра Cary Eclipse (Varian, Австралія). Для вимірювання розчини 

поміщали в кварцову кювету розміром 1 см × 1 см.  

Культивування клітин. 

Клітинна лінія раку яєчників людини (A2780) була отримана від Sigma-

Aldrich. Культивування клітин A2780 проводили в середовищі RPMI-1640, з 

додаванням 10% ембріональної бичачої сироватки (FBS), 1% L-глутаміну та 1% 

пеніциліну / стрептоміцину. Клітини культивували до конфлюентності 80–90% і 

пасажували використовуючи розчин трипсину / ЕДТА (0,025% / 0,01%, мас. / об., 

Biochrom GmbH, Німеччина) у PBS з переносом у флуоресцентні плашки.  

Флуоресцентна мікроскопія живих клітин.  

Для фарбування живих клітин, їх ресуспендували в середовищі RPMI-1640, 
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що містить 5% FBS, 1% L-глутаміну та 1% пеніциліну / стрептоміцину, і 

висаджували при концентрації 80 клітин / мкл на флуоресцентну плашку зі 

скляним дном (µ- посуд 35 мм, Іbidi GmbH, Німеччина). У плашку із загальним 

об'ємом 2 мл вносили розчини ДНК-специфічного барвника (Hoechst 33342) та 

флуоресцентно-мічених клатрохелатів з подальшою інкубацією з фіксованим 

часом. Зображення флуоресценції у клітинах були отримані за допомогою 

мікроскопу Zeiss Axio Vert.A1 та набору фільтрів: збудження 335-383 / 

випромінювання 420-470 нм (синій) для візуалізації Hoechst 33342 та збудження 

450-490 / випромінювання 500-550 нм (зелений) для візуалізації флуоресцентно-

мічених клатрохелатів. Об’єктив: 40x / 1,30; олія. 

 

2.3. Методики синтезу модифікованих трис-диоксиматних клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) та їх прекурсорів 

2.3.1. Синтез α-диоксимів 

Загальна методика синтезу диоксимів із дикетонів в кислому середовищі: 

Дикетон (1 екв.) і солянокислий гідроксиламін (4 екв.) суспендували в 92 % 

етанолі (10 мл на 1 г дикетону) та реакційну суміш кип’ятили на протязі 15 годин. 

Проходження реакції контролювали за виділенням парів соляної кислоти. 

Реакційну суміш охолодили до кімнатної температури. Диоксим у вигляді 

кристалічного осаду відфільтрували, промили етанолом та водою. В разі 

необхідності продукт додатково кристалізували з етанолу. 

Загальна методика синтезу диоксимів із дикетонів в нейтральному 

середовищі: В свіжоприготований насичений водний розчин солянокислого 

гідроксиламіну (6 екв.) при +5℃ додали по краплях 1N водний розчин гідроксиду 

натрію ( 4 екв.). До отриманого розчину додали розчин дикетону (1 екв.) в 

метанолі (2 мл метанолу на 1 мл водної суміші). Реакційну суміш закрили 

контролером газовиділення і перемішували на протязі 48 годин. Метанол 

випарували на роторному випаровувачі та довели pH до 4 водним розчином 1N 
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соляної кислоти. Отриманий осад відфільтрували, промили водою та сушили на 

повітрі.  

Загальна методика синтезу диоксимів із дикетонів в лужному середовищі: 

В свіжоприготований 1N водний розчин гідроксиду натрію (6 екв.) при +5℃ 

додали по краплях насичений водний розчин солянокислого гідроксиламіну (4 

екв.). До отриманого розчину додали розчин дикетону (1 екв.) в метанолі (2 мл 

метанолу на 1 мл водної суміші). Реакційну суміш закрили контролером 

газовиділення і перемішували на протязі 48 годин. Метанол випарували на 

роторному випаровувачі та довели pH до 4 водним розчином 1N соляної кислоти. 

Отриманий осад відфільтрували, промили водою та сушили на повітрі. 

Синтез бензоїну (1): Бензальдегід (1 екв.) розчинили у етанолі (10 мл на 1 

г речовини) і додали насичений розчин KCN (0,5 екв). Розчин кип’ятили до кінця 

перебігу реакції (контроль за ТШХ). Отриману реакційну суміш залишали при -

5 ℃, фільтрували і додатково кристалізували з етанолу і сушили на повітрі. Вихід 

75%. Бензоїн використовували в подальших реакціях без додаткової очистки. 

Синтез бензилу (2): Бензоїн (10 г) розчинили в розчині концентрованої 

азотної кислоти (100 мл) і кип’ятили на протязі двох годин (до закінчення 

інтенсивного газовиділення). Після охолодження до кімнатної температури 

реакційну суміш відфільтрували, осад промили декілька разів водою і 

кристалізували з етанолу, отримуючи жовті кристали бензилу (m = 5.5 г, вихід 55 

%). 1H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ 8.02 – 7.94 (м, 2H), 7.71 – 7.62 (м, 1H), 7.51 (тт, J 

= 7.5, 1.5 Гц, 2H). 

Синтез 1,6-дифенілгекса-1,5-дієн-3,4-діону (3): Суміш бензальдегіду (10 

г), диацетилу (4.05 г) та піперидину (0.93 мл) в сухому метанолі кип’ятили на 

протязі 8 годин і залишили охолоджуватись на ніч. Жовтий осад відфільтрували 

та промили холодним метанолом (m = 1.43 г, Вихід 11%). 1H ЯМР (302 MГц, 

CDCl3) δ 7.84 (д, J = 16.2 Гц, 2H), 7.67 (дд, J = 6.8, 2.9 Гц, 5H), 7.52 (д, J = 16.2 Гц, 

2H), 7.46 – 7.38 (м, 7H). 
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Синтез 1,6-біс(4-хлорфеніл)гекса-1,5-дієн-3,4-діону(4): Суміш п-

хлорбензальдегіду (10 г), диацетилу (4.05 г) та піперидину (0.93 мл) в сухому 

метанолі кип’ятили на протязі 8 годин і залишили охолоджуватись на ніч. 

Жовтий осад відфільтрували та промили холодним метанолом (m = 1.43 г, Вихід 

11%).1H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ 7.82 (д, J = 16.2 Гц, 2H), 7.63 – 7.55 (м, 4H), 7.48 

(д, J = 16.2 Гц, 2H), 7.44 – 7.37 (м, 4H). 

Синтез (Е)-3-феніл-1-(5-феніл-4,5-дигідроізоксазол-3-іл)проп-2-ен-1-ону 

(5): В свіжоприготований насичений водний розчин солянокислого 

гідроксиламіну (7.89 г) при +5 ℃ додали по краплях 1N водний розчин 

гідроксиду натрію (76.3 мл). До отриманого розчину додали розчин дикетону 3 

(5 г) в метанолі (100 мл). Реакційну суміш закрили контролером газовиділення і 

перемішували на протязі 48 годин. Метанол випарували на роторному 

випаровувачі та довели pH до 4 водним розчином 1N соляної кислоти. Отриманий 

осад відфільтрували, промили водою та сушили на повітрі. Продукт був 

отриманий в вигляді білого порошку (m = 3.27 г, вихід 45%). 1H ЯМР (302 MГц, 

DMSO-d6) δ 8.22 (д, J = 16.4 Гц, 1H), 7.57 (д, J = 7.1 Гц, 2H), 7.34 (дт, J = 10.7, 6.2 

Гц, 9H), 6.93 (д, J = 16.6 Гц, 1H), 5.42 (дд, J = 8.3, 3.6 Гц, 1H), 3.39 (дд, J = 18.3, 

8.1 Гц, 1H), 2.81 (дд, J = 18.4, 3.7 Гц, 1H). 

Синтез (Е)-2-(гідроксиламіно)-1,3-дифенілпропан-1-он оксиму (6): В 

свіжоприготований насичений водний розчин солянокислого гідроксиламіну 

(19.9 г) при +5 ℃ додали по краплях 1N водний розчин гідроксиду натрію (192  

мл). До отриманого розчину додали розчин халкону (10 г) в метанолі (100 мл). 

Реакційну суміш закрили контролером газовиділення і перемішували на протязі 

48 годин. Метанол випарували на роторному випаровувачі та довели pH до 4 

водним розчином 1N соляної кислоти. Отриманий осад відфільтрували, промили 

водою та сушили на повітрі. Продукт був отриманий в вигляді білого порошку 

(m = 4.65 г, вихід 38%). 1H ЯМР (400 MГц, DMSO-d6) δ 11.14 (с, 1H), 7.67 (дд, J = 

8.2, 1.7 Гц, 1H), 7.63 – 7.55 (м, 2H), 7.37 – 7.06 (м, 8H), 5.59 (с, 1H), 4.69 (дд, J = 
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8.0, 6.3 Гц, 1H), 3.18 (дд, J = 13.4, 8.1 Гц, 1H), 2.99 (дд, J = 13.5, 6.3 Гц, 1H). 

Синтез α-бензилдиоксиму (7): Бензил (10 г) і гідроксиламіну гідрохлорид 

(13.14 г) змішали в 92% водному етанолі (100 мл) і кип’ятили 24 години. Після 

охолодження до кімнатної температури осад відфільтрували і кристалізували з 

етанолу, отримавши білі кристали α-бензилдиоксиму (m = 6.85 г, вихід 60 %). 1H 

ЯМР (400 MГц, ДМСО-d6) δ 11.52 (с, 2H), 7.45 – 7.30 (м, 10H). 

 

2.3.2. Синтез модифікованих бензо-9-краун-3 ефірів 

Синтез бензо-9-краун-3 ефіру (8): До розчину катехолу (22 г) та гідроксиду 

літію моногідрату (21 г, 2.5 екв.) в воді (1 л) у струмені аргону прикапали біс-2-

хлоретиловий ефір. Реакційну суміш перемішували 62 години при 105 ℃, 

продукт отримували перегонкою з водяною парою. Водний конденсат було 

екстраговано дихлорметаном, органічний екстракт висушено над MgSO4 та 

сконцентровано на роторному випарнику, отримано білий порошок ( m = 5.95 г, 

вихід 16%). 1H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ 7.05 – 6.93 (м, 4H), 4.39 – 4.32 (м, 4H), 

3.96 – 3.89 (м, 4H). 

Синтез 4-йодбензо-9-краун-3 ефіру (9): Бензо-9-краун-3 ефір (1.69 г, 9,93 

ммоль), йод (2,6 г, 10.33 ммоль) і окис ртуті (2.23 г, 10.33 ммоль) перемішували 

добу в дихлорметані при 30° С. Осад відфільтрували, розчинник випарували на 

роторному випарнику, продукт (m = 1.5 г, 4.9 ммоль, 52%) використовували без 

очищення в наступній стадії. ЯМР 1H (400 MГц, CDCl3), δ, м.ч.: 7.32 (1Н, д, 2.2 

Гц), 7.25 (1Н, дд, 8.5 Гц, 2.2 Гц), 6.73 (1Н, д, 8.5 Гц), 4.36 - 4.32 (4Н, м ), 3.93 - 3.88 

(4Н, м). 

Синтез 4-(етинілтриметилсиліл)-бензо-9-краун-3 ефір (10): 

Бензокраун-ефір (7) (1 г, 3.26 ммоль) Pd(PPh3)2Cl2 (90 мг, 0.13 ммоль), CuI (25 мг, 

0.13 ммоль), PPh3 (34 мг, 0.13 ммоль) в DIPEA як розчиннику (10 мл) в струмі 

аргону перемішували 30 хвилин і додали триметилсилілацетилен (0.48 мл, 3.43 

ммоль). Перемішували 12 годин при кімнатній температурі до завершення реакції 
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(контроль за ТШХ), влили насичений розчин хлориду амонію, екстрагували 

дихлорметаном, сумарний органічний екстракт висушили над сульфатом натрію 

і випарували на роторному випарнику. Продукт (0.65 г, 2.35 ммоль, 70%) був 

отриманий хроматографічно (елюент - гексан:етилацетат = 6:1). ЯМР 1H (400 

MГц, CDCl3), δ, м.ч.: 7.15 (1Н, д, 1.8 Гц), 7.1 (1Н, дд, 8.4 Гц, 1.8 Гц), 6.9 (1Н, д, 8.4 

Гц), 4.45 - 4.43 (2Н, м ), 4.37 - 4.36 (1Н, м), 4.29 - 4.28 (2Н, м), 3.94 - 3.89 (3Н, м). 

Синтез 4-етинілбензо-9-краун-3 ефір (11): Бензокраун-ефір (10) 

перемішували 12 годин в метанолі з 10% мол. поташу. Реакційну суміш 

відфільтрували, метанол відігнали під вакуумом, додали насичений розчин 

гідрокарбонату натрію і екстрагували ДХМ. Сумарний органічний шар висушили 

над сульфатом натрію і відігнали під вакуумом. Продукт був отриманий 

кількісно. ЯМР 1H (400 MГц, CDCl3), δ, м.ч.: 7.17 (1Н, д, 1.7 Гц), 7.13 (1Н, дд, 8.3 

Гц, 1.7 Гц), 6.93 (1Н, д, 8.3 Гц), 4.45-4.43 (2Н, м ), 4.38 - 4.36 (1Н, м), 4.32-4.31 

(2Н, м), 3.95-3.91 (3Н, м), 3.01 (1Н, с). 

 

2.3.3. Синтез модифікованих флуоресцеїнів 

Синтез 5(6)-карбоксифлуоресцеїну (12): ангідрид тримелітової кислоти 

(10 г, 52.0 ммоль) розчинили в метансульфоновій кислоті (50 мл) і додали 

резорцин (12 г, 109.3 ммоль, 2.1 екв). Реакційну суміш перемішували при 110°С 

на протязі двох годин і виливали у воду, осад відфільтровували та кристалізували 

з води і сушили на повітрі при 100° С, отримали 5(6)-карбоксифлуоресцеїн (16.4 

г, 44 ммоль, 84%), який використовували без очищення на наступному етапі. 

Синтез діацетил 5(6)-карбоксифлуоресцеїну (13): 5(6)-

карбоксифлуоресцеїн (10 г, 26.6 ммоль) розчинили у 50 мл сухого піридину і при 

кімнатній температурі по краплях додали оцтовий ангідрид (10 мл, 106.21 ммоль, 

4 екв.). Реакційну суміш перемішували при кімнатній температурі протягом 12 

годин. По закінченню реакції реакційну суміш випарували на роторному 

випаровувачі, розчинили в етилацетаті (100 мл) і промили 1М HCl (3 × 50 мл), 



65 

 

водою (100 мл) та насиченим розчином хлориду натрію (100 мл), сушили над 

сульфатом натрію і випарували під вакуумом, отримали діацетил 5(6)-

карбоксифлуоресцеїн (12.2 г, 26.6 ммоль, 100%). 1H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6) δ: 

8.47 (дд, J = 1.5, 0.8 Гц, 1H), 8.33 (дд, J = 8.0, 1.5 Гц, 1H), 8.28 (дд, J = 8.0, 1.3 Гц , 

1H), 8.15 (дд, J = 8.0, 0.8 Гц, 1H), 7.81 (дд, J = 1.3, 0.8 Гц, 1H), 7,48 (дд, J = 8.1, 0.7 

Гц, 1H), 7.28 – 7.20 (м, 3H), 6.98-6.86 (м, 7H), 2.29 (с, 12H). 

Синтез 1,4-діазобутану (14): 1,4-дибромбутан (20 мл, 167.5 ммоль) 

розчинили в сухому ДМФ (100 мл) і додали азид натрію (43.54 г, 669.9 ммоль, 4 

екв.). Реакційну суміш перемішували протягом 12 годин при 55° C (контроль за 

допомогою ГХ), охолодили до кімнатної температури, вилили в 300 мл води і 

екстрагували діетиловим ефіром. Органічний екстракт випарували без нагрівання 

на вакуумному випарнику і отримали кількісно 1,4-діазобутан. Випаровування 

розчинника не проводили до кінця. Реакційну суміш використовували на 

наступній стадії без очищення. Кількісний вихід: 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ 3.32 

(тд, J = 5.1, 3.9, 2.2 Гц, 4H), 1.73 – 1.62 (м, 4H). 

Синтез 1-аміно-4-азобутану (15): Свіжоприготований 1,4-діазобутан 

(167.5 ммоль) розчинили у ТГФ (200 мл), реакційну суміш охолодили на 

крижаній бані та додали трифенілфосфін (13.2 г, 50.25 ммоль, 0.3 екв.) 

невеликими порціями, контролюючи виділення газу. По завершенні додавання 

реакційну суміш поступово довели до кімнатної температури і перемішували 

протягом 12 годин. Утворення продукту контролювали за допомогою газової 

хроматографії. По закінченню реакції реакційну суміш розбавили 200 мл 2N HCl 

і ТГФ відігнали з реакційної суміші під вакуумом. Водну фракцію екстрагували 

CH2Cl2 (3 × 100 мл), підлужували 25% водним NaOH і екстрагували діетиловим 

ефіром (3 × 100 мл), сушили над сульфатом натрію і відігнали розчинник без 

нагрівання на вакуумному випарнику. Після випаровування 1-аміно-4-азобутан 

розбавили сухим ТГФ до 25% розчину, який використовували без очищення на 

наступному етапі. Кількісний вихід. 1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6) δ 3.30 (т, J = 
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6.9 Гц, 2H), 2.79 (шс, 2H), 2.54 (м, 2H), 1.60 – 1.44 (м, 2H), 1.49 – 1.29 (м, 2Н) 

Синтез N-(4-азобутил)-флуоресцеїн-5(6)-карбоксаміду (16): Діацетил 

5(6)-карбоксифлуоресцеїн (5 г, 10.86 ммоль) розчинили в сухому ТГФ (50 мл) та 

додали CDI (1.93 г, 11.94 ммоль, 1.1 екв.), контролюючи газовиділення. 

Реакційну суміш перемішували при кімнатній температурі на протязі 30 хвилин 

і при інтенсивному перемішуванні додали розчин 1-аміно-4-азобутану (4.95 г, 

43.44 ммоль, 4 еквівалента) у ТГФ (20 мл). Реакційну суміш перемішували на 

протязі 2 годин, розчинник відігнали на роторному випарнику і розбавили 50 мл 

1N HCl. Водну фракцію екстрагували CH2Cl2 (3 × 25 мл) і органічну фракцію 

підлужували при інтенсивному перемішуванні 25% розчином аміаку. Через 

кілька хвилин реакційну суміш нейтралізували концентрованою соляною 

кислотою, осад фільтрували і сушили на вакуумному насосі з отриманням N-(4-

азобутил)-флуоресцеїн-5(6)-карбоксаміду (4.25 г, 9.01 ммоль, 83%). 1H ЯМР (400 

МГц, DMSO-d6) δ 10.13 (шс, 2H), 8,87 (т, 5.7 Гц, 1H), 8.49 - 8,44 (м, 1H), 8.25 (дд, 

8.0, 1.6 Гц, 1H), 7,38 (дд, 8.0, 0.7 Гц, 1H), 6.72 (д, 2.1 Гц, 2H), 6,63 - 6,52 (м, 4H), 

3.44 – 3.30 (м, 4H), 1.62 (м, 4Н). 

Синтез диацетил N-(4-азобутил)-флуоресцеін-5(6)-карбоксаміду (17): N-

(4-азобутил)-флуоресцеїн-5(6)-карбоксамід (4.25 г, 9.01 ммоль) розчинили в 50 

мл сухого піридину і по краплях додали ангідрид оцтової кислоти (3.4 мл, 36.04 

ммоль, 4 екв.). Реакційну суміш перемішували при кімнатній температурі 

протягом 12 годин, випарували на роторному випаровувачі, розчинили в 

етилацетаті та промивали 1М HCl (20 мл), водою та насиченим розчином хлориду 

натрію, сушили над сульфатом натрію та відігнали розчинник на роторному 

випаровувачі, отримали диацетил N-(4-азобутил)-флуоресцеін-5(6)-карбоксамід 

(4,96 г, 9,01 ммоль, 100%). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 8,33 (дд, J = 1.6, 0.8 Гц, 

1H), 8,14 (дд, J = 8.0, 1.6 Гц, 1H), 7.22 (дд, J = 8.0, 0.7 Гц, 1H). 
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2.3.4. Реакції модифікації клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

Дигалогенозаміщені клатрохелатні комплекси заліза(ІІ) FeBd2(I2Gm)(BF)2 

та FeBd2(Cl2Gm)(BF)2 синтезовано за методиками описаними у роботах 88-89 

Синтез FeBd2(HGm(C12H11O3))(BF)2 (18): В колбі Шленка в сухому ТГФ 

(5 мл) в струмі аргону змішали FeBd2(I2Gm)(BF)2 (493 мг, 0.55 ммоль), краун-ефір 

11 (288 мг, 1.37 ммоль), CuI (4 мг, 0.022 ммоль), PdCl2(PPh3)2 (15.4 мг , 0.022 

ммоль), PPh3 (5 мг, 0.022 ммоль), триетиламін (0.19 мл, 1.37 ммоль). Реакційну 

суміш перемішували добу при кімнатній температурі, розбавили насиченим 

розчином хлориду амонію і етилацетатом, промивали водою, насиченим водним 

розчином хлориду натрію, сушили над сульфатом натрію і упарили. Продукт (123 

мг, 25%) виділили колонковою хроматографією на силікагелі(елюент 

дихлорметан/гексан 4:1 Rf=0.8). Розраховано MS (MALDI-TOF) для 

C42H32B2F2FeN6O9: 880.17; знайдено: 880.15. ЯМР 1H (CDCl3), δ, м.ч.: 8.15 (1Н, с), 

7.44 - 7.37 (20Н, м), 7.34 (1Н, д, 1.5 Гц), 7.18 (1Н, д, 7.9 Гц, 1.5 Гц), 6.95 (1Н, д, 7.9 

Гц), 4.49 - 4.48 (2Н, м), 4.36-4.35 (2Н, м), 4.32 - 4.31 (2Н, м), 3.93 - 3.90 (2Н, м). 

Синтез FeBd2((SC2H4OH)2Gm)(BF)2 (19): В струмі аргону 

FeBd2(Cl2Gm)(BF)2 (200 мг, 0.27 ммоль), 2-меркаптоетанол (39.37 мкл, 2.1 екв.) 

та триетиламін (93.13 мкл, 2.5 екв) в сухому ДМСО (1 мл) перемішували до 

завершення реакції (30 хв, контроль за ТШХ). Реакційну суміш вилили в розчин 

1N НСl (10 мл) при сильному перемішуванні, відфільтрували, промили водою, 

осад для зменшення втрат розчинили в дихлорметані (5 мл), додатково промили 

водою, сушили над Na2SO4 і відігнали розчинник на роторному випаровувачі. 

Для підвищення ступеню очищення отриманий комплекс відфільтрували крізь 

SiO2 (елюент – дихлорметан/ізопропанол 95:5). Після відгонки розчинника 

FeBd2((SC2H4OH)2Gm)(BF)2 сушили при 40℃ під вакуумом. Отримали 222 мг 

продукту, кількісний вихід) (1H ЯМР (400 MГц, Ацетон-d6) δ 7.29 – 7.17 (м, 20H), 

4.03 (т,  5.7 Гц, 2H), 3.66 (кв, 5.8 Гц, 4H), 3.37 (т, 5.9 Гц, 4H). 
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Синтез FeBd2(ClGm(SC2H4OH))(BF)2 (20): FeBd2(Cl2Gm)(BF)2 (500 мг) 

розчинили в дихлорметані (50 мл) і в струмі аргону при -40℃ одночасно, 

контролюючи рівномірність подачі, по краплях додали розчини 2-

меркаптоетанолу (23 мкл, 0.5 екв.) в дихлорметані (20 мл) та триетиламіну (93 

мкл, 1 екв.) в дихлорметані (20 мл). Після закінчення додавання реакційну суміш 

перемішували при -40 ℃ на протязі двох годин, температуру підняли до 

кімнатної і промивали органічну фазу розчином 1N HCl, водою та насиченим 

розчином хлориду натрію. Після очищення колонковою хроматографією на 

силікагелі (елюент дихлорметан, Rf = 0,125) були отримані кристали червоного 

кольору (110 мг, вихід 21%). 1H ЯМР (400 MГц, Ацетон-d6) δ 7.35 – 7.14 (м, 20H), 

4.02 (т, 5.5 Гц, 1H), 3.71 (кв, 5.8 Гц, 2H), 3.36 (т, 5.9 Гц, 2H). 

Синтез FeBd2(Gm(L-Cys))(BF)2 (21): FeBd2(Cl2Gm)(BF)2 (500 мг) та L-

цистеїн (77 мг, 0.95 екв.) в струмі аргону розчинили в дихлорметані (5мл), 

реакційну суміш охолодили до -40 ℃ та прикапали розчин триетиламіну (205 

мкл, 2.2 екв.) в дихлорметані (5 мл), реакційну суміш перемішували годину при -

40 ℃, температуру підняли до 10 ℃ та перемішували додатково 4 години. 

Реакційну суміш промили насиченим розчином лимонної кислоти (2×10 мл), 

водою (2×10 мл) та насиченим розчином хлориду натрію (10 мл), висушили над 

сульфатом натрію та відігнали розчинник на вакуумному випаровувачі. Після 

колонкової хроматографії на силікагелі (елюент – метанол) були отримані 

кристали червоного кольору (388 мг, 73%). MS ESI (нег.) m/z: розраховано для: 

C33H25B2F2FeN7O8S: 795.10, отримано: 794.07. 

Синтез FeBd2(ClGm(SC2H4O(C29H33N2O5S)))(BF)2 (22): В сухому 

ацетонітрилі (1.5 мл) розчинили ціаніновий барвник Сyan1 (14 мг) та додали CDI 

(6.7 мг, 1.5 екв.). Реакційну суміш перемішували 30 хвилин та додали клатрохелат 

19 (110 мг, 5 екв.). Реакційну суміш перемішували 10 годин при кімнатній 

температурі, додали 1 мл води і додатково перемішували реакційну суміш на 

протязі 30 хв. Розчинник відігнали на роторному випаровувачі і суміш продуктів 
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реакції розділили хроматографічно на силікагелі (елюент ацетонітрил/метанол 

60:40, Rf=0.6). Будова продукту була підтверджена фрагментацією мас-спектрів. 

Синтез FeBd2(Gm(SC2H4O(C29H33N2O5S))2)(BF)2 (23): В сухому 

ацетонітрилі (1.5 мл) розчинили ціаніновий барвник Сyan1 (25 мг) та додали CDI 

(11 мг, 1.5 екв.). Реакційну суміш перемішували 30 хвилин та додали клатрохелат 

20 (10 мг, 0.25 екв.). Реакційну суміш перемішували 10 годин кімнатній 

температурі, додали 1 мл води і додатково перемішували реакційну суміш на 

протязі 30 хв. Розчинник відігнали на роторному випарнику і суміш продуктів 

реакції розділили колонковою хроматографією на силікагелі (елюент 

ацетонітрил/метанол 60:40, Rf=0.55). Будова продукту була підтверджена 

фрагментацією мас-спектрів. 

Синтез FeBd2(ClGmSC6H5COOH)(BF)2 (24): В сухому дихлорметані (100 

мл) в струмі аргону розчинили FeBd2(Cl2Gm)(BF)2 (4.8 г), реакційну суміш 

охолодили до -10℃ в крижаній бані, додали п-меркаптобензойну кислоту (0.94 г, 

0.95 екв.) та прикапали розчин триетиламіну (1.96 мл, 2.2 екв.) в дихлорметані 

(20 мл). Проходження реакції контролювали ТШХ. Реакційну суміш залишили 

перемішуватись протягом 12 годин, промили розчином 1N HCl (100 мл), водою 

(100 мл) та насиченим розчином хлориду натрію (100 мл), висушили над 

сульфатом натрію та відігнали розчинник на вакуумному випарнику. Продукт 

використовували без очистки в наступній стадії. 

Синтез FeBd2(ClGmSC6H4CONHCH2CCH)(BF)2 (25): 

FeBd2(ClGmSC6H5COOH)(BF)2 (24) (0,126 г, 1,4 ммоль) розчинили в 

дихлорметані (20 мл) і додали CDI (0.283 г, 1.75 ммоль) в струмі аргону. 

Реакційну суміш перемішували на протязі 1 години при кімнатній температурі і 

додали 2-пропаргіламін (0.45 мл, 7.3 ммоль). Реакційну суміш перемішували 12 

годин, промили розчином 1N HCl (5 мл), водою (5 мл) і висушили над сульфатом 

натрію. Розчин дихлорметану випарували і твердий залишок очистили 

хроматографічно на силікагелі (елюенти: суміш дихлорметан - метанол 96: 4 (об 
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/ об), Rf = 0,55). Розчинник випаровували, твердий залишок промили гексаном і 

висушили під вакуумом. Вихід померанчево-червоного твердого продукту 

становив 0.550 г (44%). Розраховано для C40H28N7B2F2FeO7SCl: C, 53.28; Н, 3.13; 

N, 10.87. Знайдено (%): С, 53.31; Н, 3.28; N, 10.68. MS (MALDI-TOF): m / z (I,%): 

901 (50) (M)+%, 924 (1 0 0) (M + Na+)+, 940 (15) (M + K+)+. 1H ЯМР (CDCl3, δ, м.ч.) 

2.27 (т, 1H, HC≡C), 4.22 (дд, 2H, CH2N), 6.33 (т, 1H, NH), 7.28 – 7.38 (м, 22H, Ph), 

7.48 (д, 2Н, Ar), 7.75 (д, 2Н, Ar). ЯМР 13C (CDCl3, δ, м.ч.) 29.97 (CH2N), 72.16 

(HC≡C), 79.37 (HC≡C), 128.12, 128.20 (мета-Ph), 128.25 (Ar), 128.78, 128.90 (іпсо-

Ph), 130.60 (пара-Ph), 130.81, 130.96 (орто-Ph), 131.63 (Ar), 134.02 (PhCO), 134.24 

(ClC = N), 134.64 (PhS), 143.82 (SC = N), 157.47, 157.77 (PhC = N), 166.20 (C = O). 

ЕСП (CH2Cl2), λmax, нм (ε·10−3, моль− 1 l cm − 1): 242 (38), 261 (3.9), 285 (2.8), 364 

(3.1), 404 (1.8), 474 (26). 

Синтез FeBd2(SC6H4СOOHGmSC6H4CONHCH2CCH)(BF)2 (26): Комплекс 

FeBd2(ClGmSC6H4CONHCH2CCH)(BF)2 (25) (0.935 г, 1.03 ммоль) і пара-

меркаптобензойну кислоту (0.240 г, 1.55 ммоль) розчиняли в дихлорметані (10 

мл) в струмі аргону і прикапали при перемішуванні розчин триетиламіну (0.5 мл, 

3.6 ммоль) в дихлорметані (10 мл) при кімнатній температурі. Реакційну суміш 

перемішували протягом 12 годин при кімнатній температурі, промили 1М 

водною соляною кислотою (5 мл) і водою (5 мл). Отриманий дихлорметановий 

розчин сушили над сульфатом натрію, випарували у вакуумі і твердий залишок 

очистили колонковою хроматографією на силікагелі (елюенти: суміш 

дихлорметан - метанол 96: 4 (об / об), Rf = 0.50). Розчинник випарували, твердий 

залишок промили гексаном і сушили у вакуумі. Вихід твердого червоного 

продукту становив 0.65 г (62%). Розрахунок для C47H33B2F2FeN7O9S2: C, 55.38; Н, 

3.26; N, 9.62. Знайдено (%): С, 55.23; Н, 3.37; N, 9.41. MS HR-APPI (поз.) m/z: 

розраховано. для C47H33B2F2FeN7O9S2: 1019.13, знайдено: 1019.13. 1H ЯМР 

(CD3CN, δ, м.ч.) 2.48 (м, 1H, CH), 4.12 (м, 2H, CH2N), 7.28 (д, 2H, ArCOO), 7.32 

(д, 2H, ArCON), 7.37 – 7.41 (м , 20H, Ph), 7.72 (д, 2H, ArCON), 7.90 (д, 2H, ArCOO). 
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13C (1H) ЯМР (CD3CN, δ, м.ч.) 29.63 (CH2N), 71.81 (HC≡C), 81.24 (HC≡C), 129.12 

(Ph), 129.93 (Ph), 130.22 (Ar), 130.57 (Ar), 131.26 (Ph), 131.27 (Ph), 131.36 (Ar), 

131.41 (Ar), 134.25, 134.28 (іпсо-Ar), 136.41, 138.53 (іпсо-SAr), 147.07, 147.70 (SC 

= N), 158.55 (PhC = N), 166.49, 166.98 (C = O). ЯМР 11B (CD3CN, δ, м.ч.) 3.69 (два 

д, J11B – 19F = 17 Гц, O3BF). ЯМР 19F (CD3CN, δ, м.ч.) -168.04 (м, O3BF). ЕСП 

(CH2Cl2), λmax, нм (ε·10−3, моль − 1 l cm − 1): 252 (47), 265 (4.3), 285 (3.9), 366 (3.7), 

403 (2.2), 481 (27), 511 (2.0). 

Синтез FeBd2(SC6H4СOOHGmNHCH2CCH)(BF)2 (27): 

FeBd2(ClGmSC6H5COOH)(BF)2 (24) (0.1 г, 1.15 ммоль) і 5-кратний надлишок 

пропаргіламіну (74 мкл, 1.15 ммоль) розчинили в сухому ДМСО (5 мл) в струмі 

аргону. Реакційну суміш перемішували на протязі 6 год при кімнатній 

температурі і осадили 1М водною соляною кислотою (5 мл). Сформовані червоні 

кристали було відфільтровано, промито водою та розчинено в дихлорметані. 

Дихлорметановий розчин промивали розсолом, сушили Na2SO4 і випарували 

насухо у вакуумі. Твердий залишок очищали колонковою хроматографією на 

силікагелі (елюенти: суміш дихлорметан - метанол 96: 4 (об / об), Rf = 0,33). 

Розчинник випарували, твердий залишок промили гексаном і сушили у вакуумі. 

Вихід твердого червоного продукту становив 0,6 г (59%). Розрахунок для 

C40H29N7B2F2FeO8S: C, 54.39; Н, 3.31; N, 11.10. Знайдено (%): С, 54.26; Н, 3.45; N, 

10.96. MS HR-APPI (поз.) m/z: розрах. для C40H29N7B2F2FeO8S: 883,23, знайдено: 

883,13. 1H ЯМР (CD3CN, δ, м.ч.) 2.53 (м, 1H, CH), 4.41 (м, 2H, CH2N), 6.49 (т, 1H, 

NH), 7.36 (м, 22H, Ph + Ar), 7.98 (д , 2H, Ar). 13C (1H) ЯМР (CD3CN, δ, м.ч.) 34.81 

(CH2N), 73.78 (HC≡C), 81.20 (HC≡C), 129.02 (мета-Ph), 129.25 (Ar), 130.17 (іпсо-

Ar), 130.36, 130.49 (іпсо-Ph), 131.03 (пара-Ph), 131.18, 131.31 (орто-Ph), 131.58 

(Ar) , 138.33 (іпсо-Ar), 140.72 (SC = N), 151.33 (NC = N), 157.37, 158.86 (PhC = N), 

166.92 (C = O). ЯМР 11B (CD3CN, δ, м.ч.) 3.63 (два д, J11B – 19F = 14 Гц, O3BF). 

ЯМР 19F (CD3CN, δ, м.ч.) -167.92, -167.14 (два м, O3BF). ЕСП (CH2Cl2), λmax, нм 

(ε·10−3, моль − 1 l cm − 1): 230 (27), 252 (9.8), 265 (4.2), 273 (25), 304 (6.6), 397 (2.5), 
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425 (0.7), 486 (25), 556 (1.4). 

Синтез FeBd2(SC6H4COOHGmSC6H4CO(C16H18N5O2))(BF)2 (28): В 

атмосфері аргону FeBd2(SC6H4СOOHGmSC6H4CONHCH2CCH)(BF)2 (26) (10 мг, 

9.8 мкмоль), 3-азидо-7-(діетиламіно)-2Н-хромен-2-он (2.53 мг, 9.8 мкмоль), CuI 

(0.18 мг, 0.98 мкмоль) і TBTA (0.52 мг, 0.98 мкмоль) розчинили в CH3CN (0,5 мл) 

і додали DIPEA (8.54 мкл). Реакційну суміш перемішували при 60 ℃ на протязі 

4 годин. Реакційну суміш вилили в 1М розчин HCl (1 мл) і  екстрагували CH2Cl2 

(3 × 1 мл). Органічні екстракти об'єднали, промили розчином розсолу і сушили 

над Na2SO4. Продукт був отриманий колонковою хроматографією (елюенти 

CH2Cl2/i-PrOH 95/5, Rf = 0,7) у вигляді червоних кристалів (m = 7.73 мг, 6.1 

мкмоль, 63%). Розрахунок для C60H47B2F2FeN11O11S2: C, 56.4; Н, 3.71; N, 12.06; S, 

5.02. Знайдено (%): С, 55.62; Н, 4.072; N, 11.63; S, 4.643. MS ESI (позитивний 

діапазон) m/z: розраховано для C60H47B2F2FeN11O11S2: 1277,54, знайдено: 

1278,2492. 1H ЯМР (400 MГц, Ацетон-d6) δ 8.36 (с, 1H), 8.23 (с, 1H), 7.82 (с, 1H), 

7.76 (д, 7.6 Гц, 2H), 7.48 (д, 8.9 Гц, 1H), 7.34 – 7.10 (м, 24H), 6.71 (дд, 8.9, 2.4 Гц, 

1H), 6.48 (д, 2.3 Гц, 1H), 5.48 (с, 1H), 4.61 (с, 2H), 3.42 (кв., 7.0 Гц, 4H), 1.10 (т, 7.0 

Гц, 6H). 13C ЯМР (101 MГц, Ацетон-d6) δ 205.28, 157.67, 151.81, 135.27, 130.62, 

130.29, 129.42, 129.30, 128.37, 128.02, 127.99, 110.04, 106.95, 96.66, 44.53, 29.52, 

29.33, 29.13, 28.94, 28.75, 28.56, 28.36, 21.97, 11.82. 

Синтез FeBd2(SC6H4COOHGmSC6H4CO(C32H28N5O8))(BF)2 (29): В 

атмосфері аргону FeBd2(SC6H4СOOHGmSC6H4CONHCH2CCH)(BF)2 (26) (15 мг, 

14.7 мкмоль), діацетил N-(4-азобутил)-флуоресцеін-5(6)-карбоксамід (17) (8.2 мг, 

14.7 мкмоль), CuI (0.3 мг, 1.47 мкмоль) і TBTA (0.78 мг, 1.47 мкмоль) розчинили 

в CH3CN (0.6 мл) і додали DIPEA (12.8 мкл, 73.7 мкмоль). Реакційну суміш 

перемішували при 60 ℃ на протязі 4 годин (контроль за ТШХ). По завершенню 

реакції до реакційної суміші додали водний розчин 1М HCl (1 мл) і реакційну 

суміш екстрагували CH2Cl2 (3 × 1 мл). Органічні екстракти об'єднали, промили 

розсолом і сушили над Na2SO4. Продукт було виділено колонковою 
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хроматографією  (елюенти EtOAc / MeOH 7/3, Rf = 0.28) у вигляді твердої 

речовини червоного кольору (m = 5.07 мг, 34%). Розраховано для 

C76H57B2F2FeN11O17S2: C, 57.9; Н, 3.65; N, 9.78; S, 4.07. Знайдено (%): С, 55.34; Н, 

3.69; N, 9.35; 3.29. MS APPI (поз.) m/z: розрах. для C76H57B2F2FeN11O17S2: 1575,93, 

знайдено: 1576,2944. 1H ЯМР (400 MГц, Ацетон-d6) δ 8.39 – 8.33 (м, 1H), 8.18 (дд, 

8.0, 1.6 Гц, 1H), 8.11 (с, 1H), 7.82 – 7.74 (м, 2H), 7.75 – 7.67 (м, 2H), 7.37 – 7.31 (м, 

1H), 7.31 – 7.15 (м, 23H), 7.12 (д, 8.3 Гц, 2H), 7.10 – 7.04 (м, 2H), 6.86 – 6.75 (м, 

4H), 4.48 (д, 4.9 Гц, 2H), 4.32 (т, 7.0 Гц, 2H), 3.36 (дт, 7.1, 3.7 Гц, 2H), 1.86 (кв., 7.3 

Гц, 2H), 1.54 (п, 7.1 Гц, 2H), 0.97 (д, 6.1 Гц, 6H).13C ЯМР (101 MГц, Ацетон-d6) δ 

205.35, 168.45, 167.78, 157.70, 154.76, 152.70, 151.41, 135.27, 134.70, 130.61, 

130.31, 129.28, 129.18, 129.11, 128.30, 128.03, 128.00, 126.61, 124.34, 123.54, 

118.40, 116.23, 110.47, 81.33, 49.39, 39.02, 29.70, 29.53, 29.34, 29.15, 28.96, 28.76, 

28.57, 28.38, 27.56, 26.37, 24.87, 20.10. 

Синтез FeBd2(SC6H5GmSC6H4CO(C28H24N5O6))(BF)2 (30): 10 мг 

FeBd2(SC6H4COOHGmSC6H4CO(C32H28N5O8))(BF)2 (29) суспендували в метанолі 

(1 мл) з водним розчином NaHCO3 (25%, 1 мл) і додали ліпазу CALB-L 

(Novozyme) (0.1 мл). Реакційну суміш перемішували при 40 ℃ на протязі 48 год, 

фільтрували, перекристалізували з метанолу та сушили під вакуумом. Продукт 

був отриманий у вигляді кристалів червоного кольору (6 мг, 63%). MS APPI (поз.) 

m/z: розраховано для C72H53B2F2FeN11O15S2: 1491.27, знайдено: 1492.2752. 1H 

ЯМР (400 MГц, ДМСО-d6) δ 13.11 (с, 2H), 10.16 (д, 2.6 Гц, 4H), 9.07 (дд, 11.4, 6.1 

Гц, 2H), 8.85 (т, 5.6 Гц, 1H), 8.70 (т, 5.6 Гц, 1H), 8.45 (с, 1H), 8.23 (д, 8.2 Гц, 1H), 

8.16 (д, 8.1 Гц, 1H), 8.07 (д, 8.0 Гц, 1H), 8.00 (д, 2.4 Гц, 1H), 7.95 (д, 2.5 Гц, 2H), 

7.92 – 7.82 (м, 8H), 7.67 (с, 1H), 7.38 (д, 5.3 Гц, 40H), 7.29 (д, 8.1 Гц, 8H), 6.70 (т, 

2.4 Гц, 4H), 6.57 (т.кв., 6.0, 3.7, 2.8 Гц, 10H), 4.50 (дд, 11.2, 5.4 Гц, 4H), 4.35 (дт, 

29.1, 7.0 Гц, 4H), 3.41 – 3.16 (м, 4H), 1.98 – 1.66 (м, 4H), 1.48 (дт, 42.7, 7.7 Гц, 4H). 
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Висновки до розділу 2 

У розділі наведено фізичні, фізико-хімічні та аналітичні методи які було 

використано при проведенні досліджень.  

Наведено методики синтезу нового гібридного бензокраун-ефірвмісного 

клатрохелатного комплексу заліза(ІІ) з використанням паладій/купрум–

промотованої реакції Соногашира функціоналізації дийодклатрохелату заліза(ІІ). 

Наведено методику направленого синтезу несиметричного аліфатичного 

тіоклатрохелатного комплексу заліза(ІІ) як макробіциклічного прекурсору. 

Описано методи синтезу нових несиметричних пропаргіламінвмісних 

клатрохелатів заліза(ІІ). 

Описано методики модифікації клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) з 

термінальними реакційно-здатними етинільними групами під дією азид-вмісних 

реагентів з використанням Сu-промотованої «клік»-реакції 1,3-циклоприєднання. 

Описано методики синтезу симетричних та несиметричних 

флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) з ціаніновою, 

кумариновою та флуоресцеїновою функціональними термінальними групами. 

З використанням нових синтетичних підходів та селективних реагентів 

синтезовано 10 нових клатрохелатних комплексів заліза(ІІ). 
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РОЗДІЛ 3. Синтез флуоресцентно-мічених трис-диоксиматних 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

З точки зору встановлення механізму біологічної активності 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) є перспективним синтез трис-α-

диоксиматних макробіциклічних комплексів заліза(ІІ) мічених флуоресцентними 

групами90-92 та вивчення їх накопичення в пухлинних клітинах методом 

молекулярної візуалізації. Як модельну сполуку було обрано карбоксивмісний 

клатрохелатний комплекс, хімічна структура якого наведена на Рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Модельний клатрохелатний комплекс заліза(ІІ) 

Однією з головних умов до такого структурного дизайну є синтез 

комплексів з мінімальними відмінностями в просторовій будові, оскільки вони 

можуть призвести до втрати біологічної активності. За своєю просторовою і 

хімічною структурою клатрохелатні комплекси можуть мати до восьми активних 

сайтів, потенційно здатних до подальшої модифікації. Однак, на практиці такі 

модифікації мають ряд обмежень, про що сказано у першому розділі. Заміна 

фенільних замісників в α-бензилдиоксиматних фрагментах нами була оцінена як 

малоперспективний шлях модифікації макробіциклів через відсутність можливих 

методів їх поступової модифікації або синтетичну недоступність деяких 

функціоналізованих диоксиматів. Тому для введення флуоресцентних груп до 

складу клатрохелатів було обрано шлях отримання диоксимів, молекули яких 

містять спряжені флуоресцентні замісники, а також реакції модифікації 

функціоналізованого реберного фрагменту клатрохелату з нееквівалентними α-

диоксиматними хелатуючими замісниками. 
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3.1. Синтез та дослідження флуоресценції клатрохелатних комплексів 

заліза(ІІ) з флуоресцентними реберними замісниками 

У разі клатрохелатних комплексів d-металів як «гостьових молекул» 

відомий ефект гасіння флуоресценції деяких протеїнів після формування 

супрамолекулярних асоціатів93, однак в літературі відсутні дані досліджень 

впливу макробіциклічного остову на люмінесцентні характеристики 

флуоресцентного замісника. Тому одним з етапів роботи була спроба синтезу 

реберно-функціоналізованих флуоресцентними замісниками трис-α-

диоксиматних клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) та аналіз такого впливу 

квазіароматичного макробіциклічного остову на флуоресцентні характеристики 

міток.  

Під час дослідження було проведено спроби синтезу трис-диоксиматних 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) зі спряженими ребрами - флуоресцентний 

фрагмент безпосередньо контактує з клатрохелатним остовом (Рис. 3.2 А); а 

також отримати реберно-модифіковані флуоресцентними групами клатрохелатні 

комплекси заліза(ІІ), у молекулі яких флуоресцентна група з’єднана з 

клатрохелатним остовом через алкільний (Рис. 3.2 Б та В); або арильний 

лінкерний фрагмент (Рис. 3.2 Г).  

 

Рисунок 3.2 – Клатрохелатні комплекси заліза(ІІ) зі спряженими ребрами 

(А), моно- (Б) та біс-реберно-модифіковані (В, Г) клатрохелати 
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3.1.1. Синтез α-диоксимів як лігандних синтонів для отримання 

квазіароматичних клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) зі спряженими 

реберними фрагментами 

Синтез спряжених α-диоксиматних лігандних синтонів здається 

перспективним, так як дає можливість отримати ряд клатрохелатних комплексів 

з модифікованими ребрами як шляхом темплатного синтезу, так і через планарні 

макроциклічні комплекси (Рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Приклади отримання клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) з 

флуоресцентною реберною групою з використанням темплатного синтезу (А) та 

через планарний макроциклічний комплекс як прекурсор (Б) 

 

Методи введення оксимних груп до складу органічних молекул відомі так 

довго, що стали класичними для органічної хімії, а їх використання у 

неорганічній та аналітичній хімії отримало дуже широке застосування30, 94-95. 

Однак, при синтезі та використанні функціоналізованих α-диоксимів необхідно 

враховувати велику реакційну здатність оксимних груп96. Тим не менш, в 
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літературі, присутні приклади ненасичених оксим-вмісних сполук97-100.  

На першому етапі нами було вдосконалено методику синтезу ненасичених 

α-дикетонів як потенційних прекурсорів спряжених диоксиматів. Дикетони були 

синтезовані за описаною в розділі 2 методикою (Рис. 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Синтез ненасичених дикетонів 

 

Для отриманих α-дикетонів були відпрацьовані методи їх оксимування в 

лужних, кислих та нейтральних середовищах (Рис. 3.5). Детально умови 

проведення таких реакцій описано в Розділі 2. 

Рисунок 3.5 – Методи синтезу використані для модифікації спряжених дикетонів 

у відповідні диоксими 

 

В кислому середовищі спостерігалось формування оксимної групи, 

(характеристичний синглет в ПМР-спектрі в області 11.51 м.ч., Рисунок 3.6), 

однак нам не вдалося виділити цільовий α-диоксим в індивідуальній формі.  
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Рисунок 3.6 – ПМР-спектр продукту оксимування спряженого дикетону 3 

в кислому середовищі 

 

У випадку проведення реакції оксимування в лужному середовищі, було 

отримано суміш продуктів реакції, які не вдалося ідентифікувати. Разом з тим у 

спектрах ПМР були відсутні характеристичні сигнали оксимних груп. При 

зміщенні pH в нейтральне середовище єдиним продуктом реакції був (Е)-3-феніл-

1-(5-феніл-4,5-дигідроізоксазол-3-іл)проп-2-ен-1-он 5 (Рис. 3.7 ). 

 

Рисунок 3.7 – Схема взаємодії спряженого α-дикетону з гідроксиламіном в 

нейтральному середовищі 

 

Варто зауважити, що в даному випадку не було помічено формування 

інших продуктів реакції і не відбулося ні заміщення другої карбонільної групи, 
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ні подальшого приєднання гідроксиламіну по подвійному зв’язку С=С. Висновки 

щодо будови отриманої речовини були зроблені на основі даних ПМР-

спектроскопії (Рис. 3.8). У спектрі відсутні сигнали, характеристичні для 

оксимних груп, однак присутні сигнали двох етиленових протонів (два дублети в 

області 8.22 та 6.93 м.ч.) та сигнали аліфатичних протонів ізоксазолінієвого 

циклу: дублет дублетів в області 5.42 м.ч. (СН група) та два дублети дублетів в 

області 3.39 та 2.81 м.ч. (СН2 група), з відповідними інтегральними 

інтенсивностями. Ці результати корелюють з модельованим ПМР спектром.   

 

Рисунок 3.8 – ПМР-спектр розчину (Е)-3-феніл-1-(5-феніл-4,5-

дигідроізоксазол-3-іл)проп-2-ен-1-ону 

 

Для встановлення відтворюваності результатів при зміні вихідних 

реагентів, як стартовий синтон було використано халкон (Рис. 3.9). В разі 

повторюваності результатів реакції ми також очікували формування 

ізоксазолінієвого циклу. Однак, єдиним продуктом цієї реакції був продукт 

приєднання двох молекул гідроксиламіну: до подвійного зв’язку та карбонільної 

групи з утворенням (Е)-2-(гідроксиаміно)-1,3-дифенілпропан-1-он оксиму 6. 
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Рисунок 3.9 – Схема взаємодії халконів з гідроксиламіном в нейтральному 

середовищі 

 

Структуру оксим-гідроксамової кислоти 6 було встановлено за даними 

ЯМР спектроскопії. Окрім  характеристичного сигналу оксимної групи (синглет 

в області 11.14 м.ч.) у спектрі чітко видно додаткові протони NH та OH груп 

(дублет в області 7.67 м.ч. та синглет в області 5.59 м.ч). Тому можна 

стверджувати, що цей метод  не є селективним і на цей час не встановлено 

можливості синтезу спряжених диоксимів як прекурсорів клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) з флуоресцентними ребрами. Дані перетворення відносяться 

до області органічної хімії, тому детально нами не досліджувались. 

 

Рисунок 3.10 – ПМР спектр (Е)-2-(гідроксиаміно)-1,3-дифенілпропан-1-он 

оксиму 6 
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3.1.2. Синтез флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів з 

використанням ефірної лінкерної групи 

За відсутності можливості отримання флуоресцентних клатрохелатних 

комплексів зі спряженими реберними хелатуючими фрагментами було 

синтезовано моно- та дизаміщені клатрохелати що містять кінцеві спиртові групи 

та модифіковано їх відповідними маркерами для порівняння їх люмінесцентних 

характеристик (Рис. 3.11). Реакції нуклеофільного заміщення на даний час є 

найбільш широковживаними для модифікації клатрохелатних комплексів9, 101. Як 

було описано в Розділі 1.2.5, найкращими нуклеофілами для отримання реберно-

функціоналізованих клатрохелатних комплексів є S-нуклеофіли. В залежності від 

умов проведення такої реакції в літературі були описані приклади селективного 

нуклеофільного заміщення під дією ароматичних та аліфатичних S-нуклеофілів 

101. 

 

Рисунок 3.11 – Моно- та біс-реберно-модифіковані клатрохелатні 

комплекси заліза(ІІ) 

 

Як лінкерний фрагмент нами було обрано меркаптоетанол. У даному 

випадку відсутність спряження дозволяє мінімізувати взаємодію термінальної 

флуоресцентної групи з квазіароматичним клатрохелатним остовом (Рис. 3.12). 

В якості флуоресцентного маркеру був обраний триметинціанін102. Ціанінові 

барвники характеризуються високими квантовими виходами флуоресценції, а їх 

максимуми поглинання та флуоресценції можуть бути змінені шляхом введення 
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донорних або акцепторних замісників та завдяки збільшенню довжини 

спряженого поліметинового ланцюга103-105. 

 

Рисунок 3.12 – Синтез моно- та дизаміщених меркаптоетанольним 

фрагментом клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) та їх модифікація 

флуоресцентним маркером 

 

При спробах нуклеофільного заміщення дихлороклатрохелату заліза(ІІ) під 

дією аліфатичних тіолів було помічено інверсію реакційної здатності активних 

атомів галогенів цього прекурсора. Цей ефект полягає у тому що, при заміщенні 

одного атому хлору в м’яких умовах (розчинник – дихлорметан, -5℃) основним 

продуктом реакції був дифункціоналізований клатрохелат 19 (Рис. 3.12), а 

цільовий комплекс 20 був отриманий лише з 10% виходом. Цікаво, що при цьому 

у спектрах ПМР розчинів обох комплексів зсуви сигналів протонів 

меркаптоетанольних фрагментів є дуже близькими та відрізняються лише їх 

інтегральними інтенсивностями: 4.03 м.ч. (т, J = 5.7 Гц, 2H), 3.66 м.ч. (кв, J = 5.8 

Гц, 4H), 3.37 м.ч.  (т, J = 5.9 Гц, 4H) у разі дизаміщеного комплексу 19 та 4.02 м.ч. 

(т, J = 5.5 Гц, 1H), 3.71 м.ч. (кв, J = 5.8 Гц, 2H), 3.36 м.ч. (т, J = 5.9 Гц, 2H) у разі 

монофункціоналізованого комплексу 20. Це свідчить, що після заміщення 
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першого атому хлору відбувається збільшення реакційної здатності другого 

атому хлору. Для доведення цього висновку нами було досліджено106 реакцію 

дихлороклатрохелатного прекурсору з L-цистеїном. Реакцію проводили в м’яких 

умовах – дихлорметан як розчинник при 10℃. Встановлено, що її основним 

продуктом є шестичленний S,N-гетероциклічний комплекс 21 (Рис. 3.13 Б), а не 

очікуваний інтермедіат (Рис. 3.13 А)106, що є нетиповим для нуклеофільного 

заміщення другого атому хлору під дією аміногрупи в зазначених умовах101.  

 

Рисунок 3.13 – Модифікація дихлороклатрохелату заліза(ІІ) під дією L-

цистеїну 

 

Методика проведення реакції нуклеофільного заміщення була 

модифікована для отримання монофункціоналізованих клатрохелатів як 

основних її продуктів шляхом використання двократного надлишку 

дихлороклатрохелату в розчині дихлорметану як розчиннику при низьких 

температурах (-45℃). При цьому виявилось, що необхідно одночасно додавати 

еквімолярні кількості розчинів відповідних реагентів (триетиламін та 

меркаптоетанол) окремо один від одного. В таких умовах можлива повна 

рекуперація дихлороклатрохелатного прекурсору, що не вступив в реакцію, а 

моно- та ди-функціоналізовані клатрохелати були отримані в їх співвідношенні 

3:1. 

Виходячи з меркаптоетанольних клатрохелатів та ціанінового барвника 

шляхом реакції етерифікації були отримані відповідні ціанінові макробіциклічні 

комплекси 107, але з низькими виходами (нижче 5%) (Рис. 3.14). 
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Рисунок 3.14 – Моно- (А) та диціаніновий (Б) клатрохелатні комплекси 

заліза(ІІ) 

 

Комплекси було проаналізовано за допомогою мас-спектрометрії. Ці 

комплекси виявились нестабільними в умовах проведення мас-

спектрометричного експерименту. Отримання диціанінового клатрохелатного 

комплексу було підтверджено за допомогою його фрагментації в мас-спектрі 

(ESI, поз. Рис. 3.15). Його фрагментацію було помічено в мінорній фракції з 

кроком в 58 Да. При цьому, молекулярний пік диціанінового клатрохелату на 

спектрі відсутній (розраховано для C92H94B2F2FeN10O16S4: 1839.52 Да), однак 

екстраполяція залежності в 58 Да приводить до його теоретично розрахованої 

маси. 
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Рисунок 3.15 – Фрагмент ESI мас-спектру диціанінового клатрохелатного 

комплексу заліза(ІІ) 

 

У разі моноціанінового макробіциклічного комплексу при дослідженні 

його ESI мас-спектру було виявлено пік, що відповідає масі фрагментованого 

клатрохелату MS ESI (позитивний діапазон) m/z: Розраховано для 

C47H42B2ClF2FeN7O11S2 1095.16 Да (M+H)+ , знайдено:1095.4106 Да (M+H)+ (Рис. 

3.16). 

 

Рисунок 3.16 – Пік фрагменту мас спектру моноціанінового 

клатрохелатного комплексу заліза(ІІ) 24 
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Таким чином, модифікація клатрохелатів ціаніновими барвниками шляхом 

реакції етерифікації є малоефективним підходом і тому необхідно змінити 

лінкерну групу для підвищення хімічної стабільності цільових клатрохелатних 

комплексів та виходів відповідних реакцій. 

 

3.2. Синтез флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) з 

використанням метал-промотованих реакцій 

Одним із найважливіших аспектів багатостадійного синтезу є аналіз шляхів 

отримання бажаної хімічної структури цільового продукту108. Необхідно 

враховувати, порівнювати та, в разі відсутності описаних в літературі 

синтетичних методів, досліджувати всі можливі стратегії отримання бажаних 

сполук. У випадку клатрохелатних комплексів заліза(ІІ), існує можливість як їх 

прямої модифікації з використанням заздалегідь функціоналізованих реакційно-

здатних фрагментів (Рис. 3.18 А), так і фунціоналізації клатрохелатних 

комплексів лінкерними групами з подальшою їх модифікацією (Рис. 3.18 Б) У 

першому випадку, у певну кількість стадій отримують функціоналізований 

реакційно-здатний компонент, яким у одну стадію модифікують клатрохелатний 

комплекс. У другому випадку, синтез цільового продукту відбувається шляхом 

постадійного нарощування замісників на ребрі клатрохелату з подальшою їх 

модифікацією. Але у літературі відсутні приклади складних багатостадійних 

модифікацій клатрохелатних прекурсорів, тому нами було протестовано обидва 

синтетичних підходи. 
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Рисунок 3.18 – Альтернативні підходи до реберної модифікації та 

функціоналізації клатрохелатних комплексів за допомогою метал-промотованих 

реакцій 

 

3.2.1. Пряма реберна модифікація клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) в 

умовах реакції Соногашира 

Перший шлях, а саме, пряма реберна модифікація клатрохелатів, була 

досліджена на прикладі реакції Соногашира. Раніше в нашій лабораторії були 

розроблені деякі метал-промотовані реакції прямої реберної функціоналізації 

клатрохелатів64-65, 68-69, 109-110. Основними побічними продуктами реакцій в цих 

умовах є продукти відновлювального дегалогенування та біс-клатрохелатні 

комплекси. Для розширення реакцій прямої модифікації клатрохелатів та спектру 

досліджуваних сполук трис-α-диоксиматних клатрохелатних комплексів 

заліза(ІІ) нами отримані клатрохелати модифіковані краун-ефірами. Вони 

можуть бути перспективними макрополіциклічними платформами для створення 

впорядкованих більш складних молекулярних систем, що мають іон-рецепторні 

властивості і здатні до переносу іонів лужних металів. 

Для клатрохелатів, що не містять іон-рецепторних груп, було встановлено 

селективне зв'язування іонів лужних металів в газовій фазі111. Автори роботи111 

припустили, що це відбувається за рахунок іон-дипольних взаємодій. Ми також 
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припускаємо, що модифікація клатрохелатів іон-рецепторними групами може 

бути ефективна для створення гібридних супрамолекулярних систем, здатних до 

селективного зв'язування і розпізнавання катіонів. 

На цей час відома властивість краун-ефір-модифікованих нанотрубок 

виступати в ролі іонних провідників. Група Ардешір Кхаза використовувала 

бензо-9-краун-3 ефіри для створення літій іонпровідних матеріалів шляхом 

модифікації вуглецевих нанотрубок арилдіазонієвою сіллю, отриманою з 4-

амінобензо-9-краун-3 ефіру. В результаті вільнорадикальної реакції С - С 

куплінгу поверхню нанотрубок модифікували краун-ефіром, що привело до 

продукту, який проявляє властивості іонного провідника112 (Рис. 3.19). 

 

Рисунок 3.19 – Реакція модифікації нанотрубок бензо-9-краун-3 ефіром 

 

Також цікавила можливість використання реакцій С - С куплінгу для 

синтезу гібридних краун-ефір вмісних клатрохелатних систем. Для цього, на 

нашу думку, найбільш перспективною є реакція Соногашира з використанням як 

синтонів етинілкраун-ефірів. Проте в літературі синтез даних сполук не 

описаний, також мало відомостей про синтез найближчих аналогів з великим 

розміром циклу. Тому було розроблено методики фунціоналізації бензо-9-краун-

3 з використанням метал-промотованих реакцій Сузукі і Соногашира. В ході 

роботи була розроблена методика отримання монойодобензо-9-краун 3 (а саме 4-

йодбензо-9-краун-3) та вперше отримано 4-(етинілтриметилсиліл)-бензо-9-

краун-3 і 4-етинілбензо-9-краун-3, а також вивчено взаємодію етинілкраун-ефірів 

з дийодклатрохелатами заліза (II) в умовах реакції Соногашира113. 
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Дійсно, в літературі практично відсутні приклади галогенування 

бензокраун-ефірів. Описано лише їх пряме бромування під дією бром-

діоксановим комплексом в ТГФ, а також йодування аналогів диметоксибензо-

краун-ефірів йодом у присутності H5IO6
114. Спільним для таких реакцій є 

утворення значної кількості продуктів подвійного галогенування. Тому, було 

використано відомий м'який метод галогенування йодом в присутності окису 

ртуті115. Краун-ефір 9 було отримано з виходом 50%, що можна пояснити 

утворенням ртутного аддукту, який був відділений від цільового продукту реакції 

при хроматографії 113 (Рис. 3.2): 

 

Рисунок 3.20 – Реакція йодування бензо-9-краун-3-ефіру 

 

Краун-ефір 10 було отримано з використанням стандартної реакції 

Соногашира йод-похідного 9 з триметилсилілацетиленом. На наступній стадії 

триметилсилільна група була гідролізована поташем в метанолі (Рис. 3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Синтез 4-етиніл-бензо-9-краун-3-ефіру 

 

Надлишок отриманого ацетиленового похідного 11 використовували в 

реакції Соногашира з дийодоклатрохелатом FeBd2(I2Gm)(BF)2. Через труднощі 

при хроматографічному розділенні, не вдалося виділити всі продукти реакційної 

суміші в індивідуальному стані, проте було отримано три фракції, які було 

проаналізовано з використанням MALDI TOF/MS116. Основна фракція містить 

суміш відповідних краун-ефірвмісних клатрохелатів (Рис. 3.22). 
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Рисунок 3.22 – Основні краун- ефірвмісні клатрохелатні продукти реакції 

Соногашира та відповідні піки їх молекулярних іонів  

 

Незважаючи на присутність в спектрі піків молекулярних іонів, що 

відповідають біскраун-ефірвмісному клатрохелатному комплексу 31 та монойод 

монокраун-ефірного клатрохелату 32, основним є продукт відновлювального 

дегалогенування комплексу 32, а саме монокраун-ефірвмісного клатрохелату 18, 

що також було підтверджено даними ЯМР-спектроскопії (наявність синглету при 

8.15 м.ч., рис. 3.23).  
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Рисунок 3.23 – ПМР-спектр розчину суміші краун-ефірвмісної фракції з 

основним вмістом комплексу 18 

 

В інших двох фракціях було ідентифіковано бісклатрохелат 33 і 

макробіциклічний продукт приєднання трифенілфосфіну 34, який 

використовувався у цій реакції С–С куплінгу116 (Рис. 3.24). 

 

Рисунок 3.24 – Побічні продукти реакції Сонагашира 
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Ідентифіковані таким чином побічні реакції каскадного 

гідродегалогенування і С–С – куплінгу спостерігалися раніше117 в реакціях 

карбоніл-борних кислот і в реакції Сузукі. Таким чином ми можемо 

стверджувати, що цей метод модифікації клатрохелатних комплексів в 

багатостадійному синтезі є малоперспективним через низькі виходи продукту і 

велику кількість побічних продуктів реакції. 

 

3.2.2. Синтез та спектральні властивості модифікованих етинілвмісних 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

Враховуючи результати попереднього розділу було зроблено висновок, що 

пряма модифікація клатрохелатних макробіциклів метал-промотованими 

реакціями є малоперспективною. Тому було отримано гетерофункціоналізовані 

пропаргіламінвмісні клатрохелатні комплекси заліза(ІІ), молекули яких містять 

термінальні карбоксильні та реакційноздатні етинільні групи для їх модифікації 

за схемою представленою на Рис. 3.25.  

 

Рисунок 3.25 – Загальна схема отримання та модифікації етинілвмісних 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

 

Пропаргіламідний клатрохелатний комплекс 26 було отримано 

використовуючи постадійне селективне заміщення атомів хлору 

дихлороклатрохелатного прекурсору на меркаптобензойну кислоту з наступною 

модифікацією in situ карбоксильної групи пропаргіламідним фрагментом та 

подальшим заміщенням вільного атому хлору меркаптобензойною кислотою 
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(Рис. 3.26 А)118. Пропаргіламінний клатрохелатний комплекс 27 також був 

отриманий виходячи з вищезазначеного монохлормонофункціоналізованого 

макробіциклу подальшою функціоналізацією другого атому хлору під дією 

пропаргіламіну (Рис. 3.26 Б)118. 

 

Рисунок 3.26 – Схема синтезу несиметричних пропаргіламідного 26 та 

пропаргіламінного 27 клатрохелатів заліза(ІІ) 

 

Отримані клатрохелатні комплекси було охарактеризовано119 за 

допомогою елементного аналізу, HR-APPI та MALDI-TOF мас спектрометрії, 1Н, 

13С (1Н), 11В та 19F ЯМР-спектроскопії, ЕСП, а також методом РСА (для 

комплексів 25 та 26) (детальна інформація знаходиться в розділі 2). 

Для комплексів 25, 26 та 27 були знайдені інтенсивні піки в MALDI-TOF 

та HR-APPI спектрах, які відповідають молекулярним масам отриманих 

комплексів (табл. 3.1). Ізотопний розподіл отриманих молекулярних піків добре 

корелює з теоретично розрахованими значеннями. 
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Таблиця 3.1 – Молекулярні піки (Да) пропаргіламідних та 

пропаргіламінного клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

Комплекс Формула Розраховано Отримано 

25 C40H28N7B2F2FeO7SCl 901.13 901.13 

26 C47H33B2F2FeN7O9S2 1019.13 1019.13 

27 C40H29N7B2F2FeO8S 883.13 883.13 

 

В ПМР-спектрах комплексів 25, 26 та 27 (табл. 3.2) спостерігаються 

сигнали мультиплетів двадцяти протонів чотирьох фенільних замісників в 

слабкому полі та дублетні сигнали ароматичних протонів меркаптобензойних 

фрагментів (чотирьох протонів для комплексів 25 та 27, та восьми протонів для 

комплексу 26). Для замісників отриманих комплексів характерні сигнали 

пропаргіламінного фрагменту в області 2.27-2.53 м.ч. – синглетний сигнал 

етинільного протону та в області 4.12-4.41 м.ч. – дублет-дублетні сигнали СН2 

групи. 

Таблиця 3.2 – Дані ПМР спектроскопії пропаргіламідних та 

пропаргіламінного клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

Комплекс H-Ph, δ, м.ч. H-N, δ, м.ч. H2-C, δ, м.ч. H-C≡C, δ, м.ч. 

25 

У CDCl3 

7.28 – 7.38 (м, 22H), 

7.48 (д, 2Н), 7.75 (д, 

2Н) 

6.33 (т, 1H) 4.22 (дд, 2H) 2.27 (т, 1H) 

26 

У CD3CN 

7.28 (д, 2H), 7.32 (д, 

2H), 7.37 – 7.41 (м, 

20H), 7.72 (д, 2H), 

7.90 (д, 2H). 

В обміні 4.12 (м, 2H) 2.48 (м, 1H) 

27 

У CD3CN 

7.36 (м, 22H), 7.98 (д, 

2H) 

6.49 (т, 1H) 4.41 (м, 2H) 2.53 (м, 1H) 

Примітка: *м - мультиплет, *т - триплет, *д - дублет, *с – синглет 
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В 11В ЯМР спектрах клатрохелатів 26 та 27 з нееквівалентними 

апікальними O3BF групами спостерігається два дублетні сигнали зшиваючих 

атомів бору (табл. 3.3), обумовлені взаємодією 11B–19F. В 19F ЯМР спектрах для 

комплексу 26 спостерігається один мультиплетний сигнал атомів фтору (табл. 

3.3), в той час як для комплексу 27 було знайдено два мультиплетні сигнали. Це 

свідчить, що у випадку клатрохелату 27, на відміну від клатрохелату 26, атоми 

фтору апікальних O3BF фрагментів є нееквівалентними. 

 

Таблиця 3.3 – Характеристичні 11B та 19F ЯМР-сигнали клатрохелатних 

комплексів 26 та 27 

№ 11B (CD3CN, δ, м.ч.) 19F (CD3CN, δ, м.ч.) 

26 3.69 (два д, J11B – 19F = 17 Гц, O3BF) 168.04 (м, O3BF) 

27 3.63 (два д, J11B – 19F = 14 Гц, O3BF) 167.92, -167.14 (два м, O3BF) 

 

У ЕСП максимум поглинання розчинів для комплексу 26 знаходиться при 

484 нм, а для 27 при 490нм. Було розраховано коефіцієнти їх молекулярної 

екстинкції () (графічним методом). Для цього була використана залежність 

величини оптичного поглинання в залежності від концентрації клатрохелату в 

розчині метанолу (Рис. 3.27). Коефіцієнт екстинкції, розрахований графічним 

методом як  = tg/l склав 24333 для 26 та 25333 (л∙моль-1∙см-1) для 27, або в 

логарифмічних величинах, lg() = 104.39 для 26 та lg() = 104.40 для 27.119. 

Збереження положення максимуму поглинання та його інтенсивність в залежності 

від часу для клатрохелатів 26 та 27 свідчить про стабільність даних розчинів 

клатрохелатів та підтверджує відсутність агрегації молекул в розчині, що 

дозволяє в подальшому використовувати ці клатрохелати в певних біологічних 

дослідженнях.  
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Рисунок 3.27 – ЕСП клатрохелатів 26 (а) та 27 (б) в метанолі в залежності 

від концентрації: С = 30, 45 та 60 мкмоль∙л-1 та розрахунок молярного коефіцієнту 

екстинкції  (моль∙л-1∙см–1) графічним методом (в) 

3.2.2.1. Хімічна стабільність пропаргіламінного та пропаргіламідного 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) в розчинах 

Як правило, клатрохелатні комплекси заліза(II) мають порівняно високу 

хімічну стійкість і є стабільними у різних середовищах (особливо, у жорстких 

кислих середовищах). Водночас з цим, пропаргіламідні і пропаргіламінні групи 

також є відносно низько реакційно здатними як в лужних, так і кислих 

середовищах. Існують приклади120-121 гідролізу ефірних груп лужними розчинами 

зі збереженням пропаргіламідних замісників. Однак, на етапі синтезу, ми 

спостерігали незвично низьку хімічну стійкість вищезазначених функціональних 

груп що входять до складу клатрохелату в слаболужних розчинах. Так, під час 

проведення реакції нуклеофільного заміщення комплексу 24 в ДМСО як 

розчиннику було помічено119 формування продукту його відновлювального 

дегалогенування 35 замість цільового пропаргіламінного 

комплексу 25 (Рис. 3.28).  
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Рисунок 3.28 – Формування продукту відновлювального дегалогенування 

при реакції комплексу 24 з пропаргіламіном в ДМСО 

 

Проходження даної реакції було досліджено методами ЯМР-спектроскопії 

та мас-спектрометрії APPI високого розділення. В спектрах ЯМР відсутні 

сигнали з зсувами, що відповідають пропаргіламінному фрагменту, а у мас-

спектрі відсутній пік з m/z 901.10 Да. При цьому було зафіксовано пік 

молекулярного іону з m/z 830.1026 Да, що відповідає продукту 35 (Рис. 3.29).  

 

Рисунок 3.29 – HR-APPI спектр продуктів взаємодії комплексу 24 з 

пропаргіламіном в ДМСО 
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Було встановлено, що на перебіг даної реакції впливають навіть дуже 

незначні домішки води. У випадку використання безводного ДМСО утворюється 

клатрохелатний продукт нуклеофільного заміщення атому хлору під дією 

пропаргіламіну (Рис. 3.30). Таким чином, в слаболужному середовищі у 

присутності води відбувається деградація пропаргіламінних груп при 

клатрохелатному остові. Було досліджено також поведінку інших 

пропаргіламінвмісних комплесів і встановлено, що в слаболужному середовищі 

в кожному випадку також відбувається їх поступова деградація122. Так, 

клатрохелатний комплекс 26 деградує до кислоти 36, а у випадку комплексу 25 

водночас відбувається відновлювальне дегалогенування і формування 

комплексу 35 (Рис. 3.30). 

 

Рисунок 3.30 – Деградація пропаргіламінвмісних клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) в слаболужному середовищі 
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Для встановлення стабільності водних розчинів клатрохелатів заліза(II) 26 

та 27 (Рис. 3.26, А, Б) в слаболужному середовищі та у присутності перекису 

водню були записані їх ЕСП в залежності від часу через 0, 24 та 48 годин. В якості 

розчинників були використані 0.1 М розчин фосфатного буферу (0.1 M K2HPO4, 

pH 7.4) та 0.1 М розчин пероксиду водню з концентрацією клатрохелату 

30 мкмоль∙л-1.  

Оптична густина клатрохелату 26 в фосфатному буфері при витримці від 0 

до 48 год зменшується від 0.67 до 0.60, а в розчині перекису водню  – від 0.63 до  

0.61, довжина хвилі максимуму поглинання при цьому практично не змінювалась 

з часом та становила 486 та 484 нм, відповідно (Рис 3.31). 
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Рисунок 3.31 – ЕСП клатрохелату 26, с = 30 мкмоль∙л-1 в 0.1 М фосфатному 

буфері (а) та 0.1 М пероксиду водню (б) в залежності від часу: 0, 24 та 48 годин 

 

Подібним чином, для ЕСП клатрохелату 27 (Рис 3.32) у фосфатному буфері 

при витримці від  0 до 48 год оптична густина зменшується від 0.72 до 0.61, а в 

розчині перекису  водню  – з 0.72 до 0.70, відповідні положення його максимуму 

також не змінюються з часом та становлять 490 нм для обох розчинів (табл. 3.4). 
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Рисунок 3.32 – ЕСП клатрохелату 27, с = 30 мкмоль∙л-1 в 0.1 М фосфатному 

буфері (а) та 0.1 М перекису водню (б) в залежності від часу: 0, 24 та 48 годин 

 

Таблиця 3.4 – Зміна оптичної густини клатрохелатів 26 та 27 на довжинах 

хвиль максимумів поглинання, С = 30 мкмол∙л-1 в 0.1 M K2HPO4, pH 7.4 та 

0.1 M H2O2 

Час, 

год 

26  27 

0.1 М K2HPO4 0.1 M H2O2 0.1 М K2HPO4 0.1 M H2O2 

0 0.67 0.63 0.72 0.72 

24 0.63 0.62 0.64 0.71 

48 0.60 0.61 0.61 0.70 

 

Наведені вище результати демонструють досить високу хімічну стійкість 

цих комплексів у досліджуваних середовищах. При цьому, у розчинах перекису 

водню оптична густина розчинів практично не змінюється, а у фосфатному 

буфері зменшується на рівні 10% протягом 48 год. Цей факт свідчить про те, що 

ці комплекси придатні для подальшого біологічного тестування. 
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3.2.2.2. Електрохімічні властивості клатрохелатів заліза(ІІ) з 

пропаргіламідною та пропаргіламінною групами 

Іон заліза (II), розташований в середині тривимірного каркасу молекули 

клатрохелату може електрохімічно окиснюватися або відновлюватися, 

утворюючи редокс пару Fe2+/Fe+ в катодній та редокс пару Fe2+/Fe3+ в анодній 

області58, 70. Такий перехід електрону від центрального іону Fe2+ до електроду і 

навпаки, в залежності від наведеної поляризації, дуже важливий для можливого 

використання певних клатрохелатів як матеріалів гібридних електродів з 

каталітичним ефектом, наприклад, в реакції виділення водню71. Тому, 

модифікуючи клатрохелати заліза (II) різними функціональними групами 

важливо, щоб редокс пара залишалася активною. Це можна встановити таким 

електрохімічним методом аналізу як циклічна вольтамперометрія з лінійною 

розгорткою потенціалу119. 

На отриманих циклічних вольтамперограмах ацетонітрильного розчину 

клатрохелатів 26 та 27 (Рис. 3.33) при катодній поляризації спостерігається хвиля 

відновлення центрального іону заліза з негативним значенням струму, а при 

реверсі поляризації – появляється анодний пік з плюсовим значенням струму119. 

Прямий катодний пік та реверсний анодний пік утворюють окисно-відновну 

хвилю в області потенціалів -700 ÷ -500 мВ для 26 та -900 ÷ -700 мВ для 27. 

Окисно-відновна хвиля для обох клатрохелатів 26 та 27 відповідає редокс парі 

Fe2+/+. Пік відновлення для клатрохелату 27 зміщений на ~ 200 мВ в катодну 

область у порівнянні з катодним піком для клатрохелату 26. Це вказує на те, що 

функціональні групи в клатрохелаті 27 гальмують процес відновлення 

центрального іону заліза в порівнянні з клатрохелатом 26. 

В анодній області потенціалів включно аж до 1 В піків не зафіксовано119, 

що вказує на неможливість електрохімічного окиснення центрального йону 

заліза, ймовірно, внаслідок присутності функціональних груп в клатрохелатах 26 

та 27.  
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Рисунок 3.33 – ЦВА ацетонітрильних розчинів клатрохелату 26 (cClt = 0.7 

mM, червоний колір) та 27 (cClt = 1 mM, чорний колір), записаних з 0.1M 

((n-C4H9)4N)Cl фоном на скловуглецевому електроді при  = 100 мВ∙с-1. 

Потенціали приведені відносно Ag/AgCl/KCl 

ЦВА клатрохелатів 26 і 27, записані при швидкості розгортки потенціалу 

від 30 до 150 мВ∙с-1 наведені на рис. 3.34 (а та б). Потенціал відновлювального 

піку клатрохелату 26 спостерігається при значеннях потенціалу -680 ÷ -714 мВ, а 

для клатрохелату 27 в області -877 ÷ -903 мВ, зміщуючись на 34 та 26 мВ 

відповідно в катодну область при збільшенні швидкості розгортки з 30 до 150 

мВ∙с-1. Реверсний анодний пік для клатрохелату 26 спостерігається при 

потенціалах -562 ÷ -538 мВ, а для клатрохелату 27 в області -707 ÷ -670 мВ, 

зміщуючись в анодну область на 24 та 37 мВ, відповідно (Табл.3.5). 
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а        б 

Рисунок 3.34 – Катодні ЦВА розчинів клатрохелатів 26 (0.7 мМ) (а) та 27 

(1мM) (б) в ацетонітрилі з 0.1M ((n-C4H9)4N)Cl фоном на скловуглецевому 

електроді при  = 30–150 мВ∙с-1. Потенціали наведені відносно Ag/AgCl/KCl 

 

Різниця потенціалів катодного та анодного піків становить 118-176 мВ та 

170-233 мВ для клатрохелатів 26 і 27, відповідно, в залежності від швидкості 

розгортки потенціалу 30-150 мВ∙с-1. Співвідношення піків анодного (ipa) до піків 

катодного струму (ipc) приведені в таблиці 3.5 і складають 0.74-0.71 та 0.83-0.91 

для клатрохелатів 26 і 27, відповідно. Отже, окисно-відновна хвиля редокс пари 

Fe2+/Fe+, яка спостерігається в катодній області ЦВА, є квазізворотньою. 

Залежності густини струму катодних та анодних піків від кореня 

квадратного зі швидкості розгортки потенціалу для ацетонітрильних розчинів 

клатрохелатів 26 і 27, записаних на скловуглецевому електроді, мають 

прямолінійну залежність і екстраполюються в початок координат (Рис. 3.35). 

Дана залежність характерна для електродних процесів, що контролюються 

дифузією електрохімічно активних частинок до електроду. 
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Таблиця 3.5 – Електрохімічні параметри редокс процесів в катодній області 

потенціалів клатрохелатів 26 і 27 на скловуглецевому електроді в залежності від 

швидкості розгортки потенціалу 

 

Таким чином методом ЦВА встановлено, що клатрохелати заліза(II) 26 і 27 

мають редокс активну пару Fe2+/+ в катодній області потенціалів. Квазізворотнє 

електрохімічне відновлення-окиснення центрального іону заліза Fe2+Fe+ для 

клатрохелатів 26 і 27 на скловуглецевому електроді лімітується дифузійним 

процесом. Помічено, що функціональна пропаргіламідна група клатрохелату 26 

проявляє незначний (~200 мВ) каталітичний ефект катодного відновлення 

Fe2+/Fe+ в порівнянні з пропаргіламінною групою клатрохелату 27. 

 

 , мВ∙с-1 -Epc, В -ipc, A -Epa, В ipa, A E, В ipa/ipc 

26 30 

50 

80 

100 

120 

150 

0.680 

0.692 

0.699 

0.705 

0.707 

0.714 

2.708 ∙10-6 

3.320 ∙10-6 

4.068 ∙10-6 

4.493 ∙10-6 

4.835 ∙10-6 

5.394 ∙10-6 

0.562 

0.555 

0.550 

0.547 

0.540 

0.538 

1.997 ∙10-6 

2.496 ∙10-6 

3.018 ∙10-6 

3.284 ∙10-6 

3.545 ∙10-6 

3.870 ∙10-6 

0.118 

0.137 

0.149 

0.158 

0.167 

0.176 

0.74 

0.75 

0.74 

0.73 

0.73 

0.71 

27 30 

50 

80 
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0.877 

0.890 

0.897 

0.900 

0.901 

0.903 

4.027∙10-6 

4.960 ∙10-6 

6.055 ∙10-6 

6.663 ∙10-6 

7.272 ∙10-6 

8.000 ∙10-6 

0.707 

0.685 

0.673 

0.672 

0.669 

0.670 

3.347 ∙10-6 

4.225 ∙10-6 

5.240 ∙10-6 

5.964 ∙10-6 

6.751 ∙10-6 

7.310 ∙10-6 

0.170 

0.205 

0.224 

0.228 

0.232 

0.233 

0.83 

0.85 

0.86 

0.89 

0.93 

0.91 
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Рисунок 3.35 – Залежність густини струму катодного jpc і анодного jpa піків 

від кореня квадратного зі швидкості розгортки потенціалу 1/2 для розчинів 

клатрохелатів 26 і 27 в ацетонітрилі на скловуглецевому робочому електроді 
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3.2.2.3. Рентгеноструктурний аналіз пропаргіламідних клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ) 

Молекулярна структура клатрохелату 25, встановлена119  за допомогою 

РСА, (Рис. 3.36), її основні геометричні параметри представлені в Таблиці 3.6.  

 

 

Рисунок 3.36 – Молекулярна структура клатрохелату 25  

 

FeN6-координаційний поліедр  цього функціоналізованого клатрохелату 

заліза(ІІ) з одним нееквівалентним хелатуючим α-диоксиматним фрагментом має 

спотворену тригонально-призматичну (ТП) - тригонально-антипризматичну 

(TAП) геометрію із середнім кутом викривлення φ приблизно 26,1° (φ = 0° для 

ідеальної ТП і φ = 60° для ідеальної ТАП). Незважаючи на вищезазначену 

нееквівалентність, відстані Fe – N змінюються у вузькому діапазоні від 1,888 (3) 

до 1,901 (4) Å; висота h цього поліедру TП – TAП становить 2,30 Å. Основні 

довжини зв’язків та кути в його клатрохелатному остові дуже близькі за 

значеннями до типових відомих Cl, S-заміщених клатрохелатів123 та є 
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характерними для борвмісних трис-диоксиматних клатрохелатів заліза(ІІ)9, 18. 

Молекула 25 містить кислотний донорний атом водню (протон амідного 

фрагменту), що забезпечує його Н-зв'язок, а також кілька Н-акцепторних груп, 

які є конкуруючими акцепторами для цього супрамолекулярного зв'язку. Як 

результат у кристалі 25‧0.25 молекул CH2Cl2, утворюються нескінченні ланцюги 

молекул клатрохелатів, зв’язаних водневим зв’язком через їх міжмолекулярні 

взаємодії N – H… F – B і C – H…O = C (Рис. 3.37). 

 

 

Рисунок 3.37 – Фрагмент ланцюга молекул клатрохелату 25 зв’язаних  

водневими зв'язками 

 

Кристал 26‧0.75 C7H16 містить молекули клатрохелатів двох типів A і B. 

Загальний вигляд однієї з цих молекул представлено на Рис. 3.38, а основні 

геометричні параметри їх молекул наведені в Таблиці 3.6.  
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Рисунок 3.38 – Загальний вигляд молекули клатрохелату 26 (тип А) 

 

Інкапсульований іон заліза(II) в молекулі 26 розташований у центрі його 

координаційного FeN6-поліедру, геометрія якого також є проміжною між ТП та 

ТАП. Відстані Fe – N у вищевказаних макробіциклічних молекулах A та B 

комплексу 26 коливаються від 1,8754 (6) до 1,9286 (4) Å, а висоти h їх 

спотворених багатогранників TП – TAП дуже схожі між собою та дорівнюють 

2.30 і 2.31 Å, відповідно. Величини кутів їх відхилення α (хелатні N – Fe – N) 

характерні для ароматичних борвмісних клатрохелатів α-диоксиматів заліза(II)9, 

18, тоді як величина φ становить 25.3° та 26.6°, відповідно. Порівняння структур 

молекули типів А і В наведено на Рис. 3.39.  
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Рисунок 3.39 – Порівняння молекулярних структур двох незалежних 

молекул комплексу 26 (типи А і В); їх проекції вздовж молекулярних 

псевдоосей B ― Fe ― B 

 

З рисунка 3.39 видно, що відбувається вільне обертання вздовж їх 

функціональних одинарних C–S-зв'язків без будь-яких стеричних затруднень, а 

їх конформації відрізняються, головним чином, в орієнтаціях їх арилсульфідних 

реберних замісників. Ці типи молекул клатрохелатів A і B у кристалі 26·0,75C7H16 

мають різні типи водневих зв'язків. Дві молекули 26 типу A з інкапсульованим 

йоном Fe1 і дві молекули 26 типу B з інкапсульованим йоном Fe2, утворюють H-

зв’язані клатрохелатні тетрамери, показані на Рис. 3.40, через їх карбоксильні та 

амідні групи, відповідно. Ці тетрамери з'єднані в Н-зв'язані ланцюги через 

взаємодії N – H ― O амідного фрагменту відповідної молекули клатрохелату 

типу A та атому кисню сусідньої макробіциклічної молекули типу B. Як 

результат, в кристалі кожна з макробіциклічних молекул типу A з'єднана з 

чотирма молекулами клатрохелату типу B, а кожна з макробіциклічних молекул 

типу B з'єднана з чотирма молекулами типу А.  
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Таблиця 3.6 – Найважливіші геометричні характеристики молекул 

клатрохелатів 25 та 26  

 

Параметр 25 
26 

Тип A Тип B 

Fe – N (Å) 1.883(4) – 1.901(4) 

сер. 1.895 

1.8754(6) – 1.9286(4) 

сер. 1.899 

1.8845(5) – 1.9155(6) 

сер. 1.903 

B – O (Å) 1.461(7) – 1.489(7) 

сер. 1.479 

1.4622(5) – 1.5043(4) 

сер. 1.485 

1.4454(5) – 1.5222(4) 

сер. 1.478 

N – O (Å) 1.368(5) – 1.380(5) 

сер. 1.375 

1.3602(6) – 1.3708(6) 

сер. 1.366 

1.3606(5) – 1.3990(5) 

сер. 1.374 

C=N (Å) 1.301(6) – 1.315(6) 

сер. 1.308 

1.3119(3) – 1.3302(3) 

сер. 1.322 

1.2851(3) – 1.3403(3) 

сер. 1.317 

C – C (Å) 1.445(7) – 1.454(7) 

сер. 1.449 

1.4332(6) – 1.4470(6) 

сер. 1.442 

1.4449(3) – 1.4513(5) 

сер. 1.500 

N=C–C=N (°) 7.3(2) – 10.2(6) 

сер. 9.1 

11.43(1) – 15.02(1) 

сер.13.10 

6.06(1) – 12.29(1) 

сер. 8.9 

  (°) 26.1 26.6 25.3 

α (°) 78.4 78.9 78.0 

h(Å) 2.30 2.31 2.30 
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Рисунок 3.40 – Фрагмент Н-зв’язаних ланцюгів клатрохелатів у кристалі 

26·0.75C7H16. Молекули клатрохелатів типів А та В позначені синім та червоним 

кольорами, відповідно; їх атоми Н (С) для наочності не наведено. Чорним 

квадратом позначені H-зв’язані клатрохелатні тетрамери, які утворюються в 

межах вищевказаних ланцюгів 

 

3.3. Синтез флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

Було синтезовано три типи клатрохелатних комплексів заліза(ІІ), молекули 

яких містять флуоресцентні групи. Як флуоресцентні мітки були обрані заміщені 

ціанін, кумарин та флуоресцеїн. Для модифікації клатрохелатних комплексів 

флуоресцентними маркерами було використано як реакцію етерифікації 

спиртової групи меркаптоетанольних клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) 

ціаніновим барвником, що містить карбоксильну групу (розділ 3.1.2) так і 

модифікацію етинілвмісних клатрохелатів під дією кумарину та флуоресцеїну, 

які містять азидну групу (реакція клік-1,3-циклоприєднання). Ці три типи 

маркерів відрізняються довжинами хвиль максимумів поглинання та 

флуоресценції, що дозволило вивчити вплив квазіароматичного 

макробіциклічного остову на спектральні властивості флуоресцентної групи 

клатрохелатної молекули. 
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Клатрохелатний кумариновий комплекс заліза(ІІ) 28 (Рис. 3.41) було 

синтезовано в одну стадію з використанням мідь-промотованої клік-реакції 124. 

Продукт було отримано з високими виходами (80%).  

 

Рисунок 3.41 – Схема синтезу кумарин-функціоналізованого 

клатрохелатного комплексу заліза(ІІ) 

 

На відміну від похідного кумарину, у випадку з похідним флуоресцеїну, 

який містить вільні гідроксильні групи, в різноманітних умовах (в якості 

розчинників використовувались ацетонітрил, ТГФ та ДМФА при різних 

температурах) не було помічено формування продукту реакції (Рис. 3.42).  

 

Рисунок 3.42 – Схема взаємодії клатрохелатного прекурсора з флуоресцеїн 

азидом, молекули якого містять вільні гідроксильні групи 

 

Було припущено, що формуванню відповідного перехідного комплексу 

заважають вільні гідроксильні групи флуоресцеїнового фрагменту. Для цього 

гідроксильну групу флуоресцеїну необхідно було модифікувати захисною 

групою, яку у подальшому можливо легко гідролізувати. В літературі не 
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наведено прикладів синтезу відповідних міток. Тому нами було розроблено 

швидкий та простий метод синтезу ацильованих флуоресцеїн-азидів125. 

Диацетил N-(4-азобутил)-флуоресцеїн-5(6)-карбоксамід 17 був отриманий 

в шість стадій з загальним виходом близько 70%. 5(6)-карбоксифлуоресцеїн 12 

був отриманий реакцією тримелітового ангідриду та резорцинолу в 

метансульфоновій кислоті при 110℃ (Рис. 3.43). Реакцію можна проводити за 

відсутності розчинника прямим сплавленням, однак в таких умовах існує 

необхідність додаткових кристалізацій і вихід продуту знижується. Розділення 

суміші 5-го та 6-го ізомерів флуоресцеїну 12 відбувається з дуже низькими 

виходами. Ці ізомери мають близьку будову та спектральні властивості. Було 

вирішено працювати з статистичною сумішшю 5го і 6го ізомерів. Диацетил 5(6)-

карбоксифлуоресцеїн 13 було отримано кип’ятінням 5(6)-карбоксифлуоресцеїну 

12 з оцтовим ангідридом в піридині з кількісним виходом (Рис. 3.43). 

 

Рисунок 3.43 – Синтез диацетил 5(6)-карбоксифлуоресцеїну 

 

Відповідні лінкерні групи було отримано шляхом стандартних 

нуклеофільних реакцій за умов мінімального доступу світла. Під час усіх синтезів 

азиди використовувалися в наступних стадіях без подальшої очистки, а при 

виділенні продуктів реакцій температуру контролювали так, щоб вона не 
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перевищувала 40 ℃. 

1,4-диазобутан 14 був синтезований реакцією 1,4-дибромбутану з азидом 

натрію в ДМФА при 60℃ (Рис. 3.44). Реакція контролювалась з використанням 

газової хроматографії, яка, окрім LC/MS, є єдиними ефективним методом 

контролю проходження цієї реакції. Після зникнення піку вихідної речовини 

реакційну суміш було розбавлено водою та екстраговано диетиловим ефіром. 

Сполуку 1-аміно-4-азобутан 15 отримали реакцією 1,4-диазобутану 14 з 

трифенілфосфіном. Диазобутан в реакції використовувався в надлишку для 

уникнення формування продукту подвійного відновлення. Як і в попередньому 

випадку, реакцію контролювали шляхом газової хроматографії. При дотриманні 

температурних режимів і контролюванні швидкості додавання трифенілфосфіну 

вдалось повністю уникнути утворення побічного 1,4-диамінобутану. Залишки 

1,4-диазобутану 14 були видалені з реакційної суміші шляхом екстракції метил-

третбутиловим ефіром в кислому середовищі. Цільовий продукт був отриманий 

екстракцією водного розчину диетиловим ефіром в лужному середовищі. 

 

 

Рисунок 3.44 – Синтез 1-аміно-4-азобутану 

 

Диацетил N-(4-азобутил)-флуоресцеїн-5(6)-карбоксамід 16 був отриманий 

шляхом реакції диацетил 5(6)-карбоксифлуоресцеїну 13 з CDI і 1-аміно-4-

азобутаном 15 (Рис. 3.45). При синтезі було помічено частковий гідроліз 

ацетильних груп. Для спрощення процедури очищення ацетильні групи було 

повністю гідролізовано 25% розчином аміаку і, після кристалізації, знову 

захищено в ідентичних умовах 126. 
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Рисунок 3.45 – Синтез диацетил N-(4-азобутил)-флуоресцеїн-5(6)-

карбоксаміду 17 

 

Пропаргіламідний клатрохелат 26 був модифікований під дією диацетил-

N-(4-азобутил)-флуоресцеїн-5(6)-карбоксаміду 17 з застосуванням мідь-

промотованої клік-реакції в тих самих умовах, за яких було отримано 

кумаринвмісний аналог 28 (Рис. 3.46). 

 

 

Рисунок 3.46 – Модифікація клатрохелатного комплексу 26 

флуоресцеїновим фрагментом 

 

На відміну від кумаринвмісного клатрохелату 28, диацетил 

флуоресцеїновий комплекс 29 було отримано зі значно меншими виходами. Це 

обумовлено частковим гідролізом ацетильних груп. І, хоча в умовах перебігу 

реакції, як побічний процес частково утворюється відповідний деацильований 

комплекс, провести прямий гідроліз ацетильних груп клатрохелатного комплексу 
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класичними методами виявилось неможливим. Це пояснюється низькою 

стабільністю клатрохелатного остову в водних лужних середовищах. 

Для підвищення виходу кінцевої сполуки 30 та зменшення утворення 

побічних продуктів деструкції клатрохелатного остову, для гідролізу ацетильних 

груп у комплексі 29 нами було вперше для клатрохелатних комплексів 

використано ферментативний метод гідролізу з використанням як каталізатору 

ліпази CALB-L фірми NOVOZYMES. В стандартних умовах подібні реакції 

перебігають в водних буферних розчинах, але диацетил флуоресцеїновий 

клатрохелат є малорозчинним в неорганічних розчинниках. Тому реакцію 

проводили в ізопропанол-водній суміші в присутності гідрокарбонату натрію при 

40℃ (Рис. 3.47). Флуоресцеїновий комплекс було отримано кількісно і, після 

додаткового переосадження з ізопропанолу для усунення залишків ліпази, він не 

потребував додаткового очищення.  

 

 

Рисунок 3.47 – Реакція ферментативного гідролізу ацетильних груп 

флуоресцеїн-міченого клатрохелатного комплексу заліза(ІІ) 

 

Будову комплексів 28, 29 та 30 було підтверджено 1Н (для 28, 29 та 30) та 

13С (для 28 та 29) ЯМР спектроскопією, ESI (для 28) та APPI (для 29 та 30) мас 

спектрометрією високого розділення та елементним аналізом (для 28 та 29) 

(розділ 2.3.4). В 1Н, 13С ЯМР-спектрах зсуви та інтенсивності сигналів, що 

відповідають макробіциклічному фрагменту, є характеристичними для цього 

типу комплексів і не відрізняються від комплексу 26, що свідчить про відсутність 

впливу маркерів на клатрохелатний остов. В спектрах 1Н ЯМР характеристичним 



118 

 

для цих комплексів є поява синглетного сигналу в області 8.23–8.45 м.ч., 

характеристичної для протону триазольного циклу (Рис.3.48). 

 

Рисунок 3.48 – Характеристичний синглетний сигнал в 1Н ЯМР спектрі 

триазольного циклу клатрохелатних комплексів 28 (червоним), 29 (синім) та 

30 (зеленим) 

 

Висновки до розділу 3 

В розділі представлено застосування різних синтетичних підходів та 

методів отримання моно-реберно-модифікованих несиметричних 

флуоресцентно-мічених трис-диоксиматних клатрохелатів заліза(ІІ). Було 

встановлено, що під час синтезу α-диоксиматних хелатуючих лігандів, які містять 

спряжені групи, замість цільових продуктів реакції спостерігалося формування 

продуктів реакції внутрішньомолекулярної конденсації, що робить неможливим 

використання цих синтонів для синтезу клатрохелатів. Використання 

складноефірної конденсації за описаних умов відбувається з дуже низькими 

виходами, тому вона також є непридатною для практичного використання. 
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Досліджено Pd-промотовані реакції формування С–С зв’язку (реакцію типу 

Соногашира) прямої реберної модифікації галогеноклатрохелатних прекурсорів 

з активними атомами галогенів в їх α-диоксиматних хелатуючих фрагментах 

(дийодоклатрохелат заліза(ІІ)). Вперше отримано гібридні краун-ефірвмісні 

клатрохелатні комплекси заліза(ІІ). Встановлено, що через формування великої 

кількості побічних продуктів реакції (формування біс-клатрохелатних 

комплексів, трифенілфофонієвих аддуктів та продуктів відновлювального 

дегалогенування) цей метод за вказаних умов є малоперспективним у випадку 

багатостадійних процесів модифікації клатрохелатних комплексів. 

Оптимізовано умови реакції нуклеофільного заміщення та вперше 

синтезовано пропаргіламідні та пропаргіламінні клатрохелатні комплекси 

заліза(ІІ), перспективні для їх подальших модифікацій Pd(I) каталізованими та 

Cu(I) промотованими реакціями. Встановлено їх будову, а також стабільність в 

буферних розчинах. Методом ЦВА встановлено, що клатрохелати заліза (II) 26 і 

27 мають редокс активну пару Fe2+/+ в катодній області потенціалів. Квазізворотнє 

електрохімічне відновлення-окиснення центрального інкапсульованого іону 

заліза Fe2+Fe+ для клатрохелатів 26 і 27 на скловуглецевому електроді 

лімітується дифузійним процесом. Встановлено, що функціональна 

пропаргіламідна група клатрохелату 26 проявляє незначний (~200 мВ) 

каталітичний ефект катодного відновлення Fe2+/Fe+ в порівнянні з 

пропаргіламінною групою клатрохелату 27. 

Синтезовано перші симетричні та несиметричні флуоресцентно-мічені 

ціаніновою, кумариновою та флуоресцеїновою групами клатрохелатні комплекси 

заліза(ІІ) з використанням реакції етерифікації та мідь-проматованої реакції 1,3-

циклоприєднання. Під час синтезу флуоресцеїнового клатрохелатного комплексу 

вперше для цих типів сполук було використано ферментативний метод гідролізу 

ацетильної захисної групи, оскільки клатрохелатний остов є нестабільним в 

класичних умовах гідролізу.  



120 

 

4. Спектрально–люмінесцентні властивості флуоресцентно-мічених 

клатрохелатних комплексів та їх супрамолекулярних ансамблів: взаємодія 

з глобулярними протеїнами та локалізація в пухлинних клітинах 

Метод молекулярної візуалізації на сьогоднішній час є одним з основних 

методів детекції накопичення біологічно-активних компонентів як в клітинах, так 

і в організмах в цілому91, 127-128. На відміну від радіоізотопних маркерів, 

флуоресцентні маркери є більш стабільними та чіткіше репрезентують 

локалізацію препарату. В той же час флуоресцентне маркування потребує 

суттєвої модифікації вихідної молекули за рахунок введення в неї спряженої 

системи. Така модифікація у випадку «класичних» препаратів істотно змінює 

активність молекули, що тестується. В цьому випадку клатрохелатні комплекси 

мають велику перевагу – висока молекулярна маса та тримірна будова комплексів 

потенційно дозволяє модифікувати їх будову без критичної зміни біологічної 

активності.  

Для клатрохелатних комплексів в літературі відсутні приклади їх 

використання для молекулярної візуалізації. В роботі досліджено спектрально-

люмінесцентні властивості флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів 

заліза(ІІ), їх взаємодію з глобулярними протеїнами та локалізацію в пухлинних 

клітинах. 

 

4.1. Спектрально –люмінесцентні властивості ціанінового клатрохелатного 

комплексу заліза(ІІ) 

Незважаючи на низькі виходи при синтезі ціанінових комплексів, для 

дизаміщеного ціанінового клатрохелату 23, ціанінового барвника Cyan1 та 

суміші Cyan1 та немаркованого вихідного клатрохелату 19 (Рис. 4.1) були 

записані ЕСП та спектри флуоресценції107. 
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Рисунок 4.1 – Структурні формули комплексів 23, 19 та маркеру Cyan1 

 

Спектр поглинання міченого клатрохелату 23 в метанолі (Рис. 4.2 А) та 

буфері (Рис. 4.2 Б) містить смуги, що відповідають поглинанню барвника та 

клатрохелату (Табл. 4.1). З рисунку 4.2 видно, що в буфері відбувається 

зменшення інтенсивності максимумів поглинання комплексу 23 через його 

агрегацію. 

 

Рисунок 4.2 – ЕСП поглинання в метанолі (А) та TRIS-HCl буфері (pH 7.9) 

(Б) клатрохелатного диціанінового комплексу 23 (бордовий), ціанінового 

барвника Cyan1 (зелений), клатрохелатного комплексу 19 (синій) та 

еквімолярної суміші 1:1 Cyan1:19 (червоний) 
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На спектри флуоресценції вільного барвника Cyan1 у метанолі не впливає 

присутність вільного клатрохелату (співвідношення 1:1), не спостерігається 

гасіння флуоресценції чи зсуву максимумів поглинання (Рис. 4.3 А). На 

противагу, флуоресценція барвника Cyan1 у складі міченого клатрохелату 23 в 

метанолі суттєво падає (у 80 разів). В розчині TRIS-HCl буферу відбувається 

слабке зниження флуоресценції (на 5%) барвника Cyan1 в присутності вільного 

клатрохелату 23 в співвідношенні 1:1 (Рис. 4.3 Б), а флуоресценція барвника 

Cyan1 у складі міченого клатрохелату в буфері суттєво падає у 65 разів.  

 

Рисунок 4.3 – Спектри флуоресценції в метанолі (А) та TRIS-HCl буфері 

(pH 7.9) (Б) ціанінового клатрохелатного комплексу 23, ціанінового маркеру 

Cyan1 та суміші 1:1 Cyan1:19 

 

Зі спектрів флуоресценції та поглинання добре видно, що синтезований 

ціаніновий клатрохелатний комплекс 23 є непридатним для використання в 

молекулярній візуалізації через його низьку розчинність в буферних розчинах, 

які є близькі за сольватуючими властивостями до біологічних систем, а головне 

через значне гасіння флуоресценції ціанінового барвника клатрохелатним 

остовом. 
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Таблиця 4.1 – Смуги поглинання клатрохелатного комплексу 23 та його 

інтенсивність флуоресценції в порівнянні з вільним маркером Cyan1 

 Смуги поглинання, нм інтенсивність 

флуоресценції %  

MeOH 553, 517, 480 1.25 

TRIS-HCl буфер (pH 7.9) 557, 520, 490 1.54 

 

4.2. Спектрально–люмінесцентні властивості та локалізація в пухлинних 

клітинах кумарин-вмісного клатрохелатного комплексу заліза(ІІ) 

Для кумаринового клатрохелату 28, кумаринового барвника Coum1 та 

суміші Coum1 та немаркованого вихідного клатрохелату 26 (Рис. 4.4) були 

записані ЕСП та спектри флуоресценції124. 

 

Рисунок 4.4 – Структурна формула комплексів 28, 26 та маркеру Cyan1 

 

Спектр поглинання міченого клатрохелату 28 в метанолі (Рис. 4.5 А) та 

буфері (Рис. 4.5 Б) містить смуги, що чітко відповідають поглинанню барвника 

та клатрохелату. Спектр поглинання 28 (Рис. 4.5 А) в метанолі містить смуги, що 

відповідають поглинанню кумаринового фрагменту (413 нм) та клатрохелату 

(480 нм). Аналогічно, спектр поглинання 28 в буфері містить відповідні смуги, в 

області 425 нм і 490 нм (Рис. 4.5 Б).  
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Рисунок 4.5 – ЕСП поглинання в метанолі (А) та TRIS-HCl буфері (pH 7.9) 

(Б) клатрохелатного кумаринового комплексу 28 (синій), немаркованого 

комплексу 26 (зелений), кумарину (чорний) та еквімолярної суміші 

немаркованого комплексу 26 та кумарину (червоний) 

 

Вільний кумарин в буфері має широку смугу з максимумом поглинання 

близько 383 нм, що відповідає максимуму збудження флуоресценції. Максимум 

поглинання кумарину у складі 28 зсунутий відносно вільного кумарину і 

розташований на 425 нм. 

На спектри флуоресценції вільного кумарину у метанолі впливає 

присутність вільного клатрохелату (співвідношення 1:1), спостерігається гасіння 

флуоресценції на 30% (Рис. 4.6 А). При співвідношенні кумарин:клатрохелат 1:4 

спостерігається гасіння флуоресценції кумарину на 74%. Флуоресценція 

кумарину у складі міченого клатрохелату 28 в метанолі падає на 71% із зсувом 

максимуму збудження флуоресценції кумарину на 27 нм в довгохвильову 

область. 

На спектри флуоресценції вільного кумарину в буфері (Рис. 4.6 Б) також 

впливає присутність вільного клатрохелату (співвідношення 1:1), спостерігається 

зниження флуоресценції на 20% без зсуву максимумів. При співвідношенні 1:4 

спостерігається гасіння флуоресценції кумарину на 64%. Флуоресценція 
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кумарину у складі міченого клатрохелату 28 в буфері падає в 13 раз. 

Спостерігається зсув максимуму випромінювання флуоресценції кумарину на 14 

нм в короткохвильову область.  

 

Рисунок 4.6 – Спектри флуоресценції в метанолі (А) та TRIS-HCl буфері 

(pH 7.9) (Б) клатрохелатного комплексу 28 (зелений), кумарину (чорний), суміші 

кумарину та клатрохелату 26 в молярному співвідношенні 1:1 (червоний) та 1:4 

(синій) 

 

Не зважаючи на істотне зниження інтенсивності флуоресценції міченого 

клатрохелатного комплексу 28, для нього та контрольного кумарину Coum1 було 

вивчено проникність та локалізацію в пухлинних клітинах лінії А2780 методом 

флуоресцентної мікроскопії. Для вільного кумарину спостерігається локалізація 

основною мірою в цитоплазмі (Рис. 4.7. Б), а колокалізація з ДНК-специфічним 

барвником відсутня. Однак, у випадку кумаринового клатрохелату 28 не 

спостерігається флуоресцентного відгуку від системи (Рис. 4.7. А).  
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Рисунок 4.7 – Внутрішньоклітинна локалізація та накопичення 

кумаринового клатрохелатного комплексу заліза(ІІ) 28 (А) та контрольного 

кумарину Coum1 (Б) в пухлинних клітинах лінії А2780 методом флуоресцентної 

мікроскопії. Ядра клітин пофарбовані ДНК-специфічним барвником (червоний), 

сигнал кумарину (зелений). Масштаб 10 мкм 

 

Таким чином, через значно менший квантовий вихід міченого 

кумаринового клатрохелатного комплексу 28 в порівнянні з контрольним 

кумарином Coum1, комплекс 28 є малоперспективним в експериментах з 

молекулярної візуалізації. 

 

4.3. Спектрально-люмінесцентні властивості флуоресцеїн-вмісного 

клатрохелатного комплексу та його супрамолекулярних ансамблів: 

взаємодія з глобулярними протеїнами та локалізація в пухлинних клітинах 

Відсутність флуоресценції клатрохелатних комплексів 23 та 28 можна 

пояснити впливом клатрохелатного остову на флуоресцентну мітку. Наявність 

високоінтенсивних смуг переносу заряду з металу на ліганд (MLCT) Fed  Lπ * 

у видимому діапазоні характерні для ЕСП трис-диоксиматних клатрохелатів 
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заліза(II)9, 18. На максимум поглинання цих смуг впливає природа σ- та π-

кон'югованих замісників хелатоподібних реберних фрагментів їх 

квазіароматичних каркасів. У випадку біс-α-бензилдиоксиматних клатрохелатів 

заліза(II) спостерігається одна широка смуга в спектрі поглинання від 400 до 550 

нм із максимумом близько 470 нм 129. Наявність цієї широкої та 

високоінтенсивної асиметричної смуги може призвести до суттєвого зменшення 

квантового виходу або, навіть, до повного гасіння власної флуоресценції 

стандартних флуоресцентно-мічених сполук, спричинене перенесенням енергії 

збудження або реабсорбцією їх випромінювання в широкому спектральному 

діапазоні. Можна стверджувати, що клатрохелатний остов суттєво пригнічує 

флуоресценцію кумаринового та ціанінового фрагментів, що робить їх 

малоперспективними для візуалізації in vitro. В той же час отриманий 

кумариновий комплекс не проявив антиканцерогенних властивостей, 

притаманних немаркованому клатрохелатному аналогу. 

Саме тому було обрано та протестовано іншу флуоресцентно-активну 

групу – флуоресцеїнову, для цільової функціоналізації клатрохелатів заліза(II). 

Відомо, що флуоресцеїн130 має відносно високу молярну екстинкцію (приблизно 

8,8 · 104 М-1 см – 1 при 499 нм у лужному водному розчині 131) у поєднанні з його 

високим квантовим виходом флуоресценції 0,97 та хорошою розчинністю у воді, 

що зробило його одним із найпоширеніших флуорофорних барвників. 

Для флуоресцеїн азиду 16 та його маркованого похідного клатрохелату 30 

були зареєстровані спектри поглинання та флуоресценції, які вимірювали при 

концентрації речовини 3 мкМ як у 0,05 М водному буфері Tris – HCl з рН 7,9, так 

і в метанолі (Рис. 4.8); отримані спектральні дані наведено в таблиці 4.2.  
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Рисунок 4.8 – Спектр поглинання флуоресцеїн азиду 16 (позначений синім 

кольором), його похідного клатрохелату 30 (позначений зеленим кольором) та їх 

еквімолярної суміші (помаранчевий) в метанолі. Концентрація 3 мкМ 

 

Таблиця 4.2 – Флуоресцентні характеристики сполук 16 і 30, які 

вимірювали в різних середовищах 

Сполука  
Водний розчин Tris – HCl рН 7,9  Метанол 

λex, нм λem нм,  I, в.о. λex, нм λem, нм I, в.о. 

16 497 523 368 490 521 57 

30 495 522 10181 487 523 1045 

 

Ці похідні флуоресцеїну спочатку виділяли в кислому середовищі, і, отже, 

фрагмент барвника знаходився в закритій формі (Рис. 4.9). Як видно з Рис. 4.10, 

сполуки 16 і 30 мають різні спектральні характеристики в залежності від типу 

розчинника та pH середовища.  
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Рисунок 4.9 – pH-залежний таутомерний перехід закритої форми 

флуоресцеїну (А) в відкриту (Б) 

 

У метанольних розчинах закрита форма зберігається в обох цих молекулах, 

тоді як у слаболужному середовищі буферного розчину флуоресцеїн переходить 

у відкриту таутомерну форму, яка має більш високий квантовий вихід (Рис. 4.10).  

Було вивчено спектри флуоресценції флуоресцеїну 16 та клатрохелату 30 у 

Тріс-HCl буфері (рН 7,9) та метанолі. Максимум збудження флуоресценції 16 

знаходиться на 488 нм з плечем на 460 нм в метанолі та на 496 нм в буфері. 

Максимум випромінювання флуоресценції для флуоресцеїну 16 знаходиться на 

519 нм в обох розчинниках (Рис.4.10 А). Спостерігається в 10 разів вища 

інтенсивність флуоресценції сполуки в буфері у порівнянні з метанолом. 

Максимум збудження флуоресценції модифікованого флуоресцеїном 

клатрохелату 30 знаходиться на 489 нм з плечем на 548 нм у випадку метанолу 

та 496 нм у випадку водного буферу (Рис. 4.10 Б). Максимум випромінювання 

флуоресценції розташований на 520-524 нм, спостерігається збільшення 

інтенсивності випромінювання до 7 разів у водному буфері у порівнянні з 

метанолом. Розраховані квантові виходи для 16 та 30 дорівнюють 0,8 та 0,07 

відповідно, таким чином відбувається 11-кратне зменшення квантового виходу 

флуоресценції при переході від флуоресцеїнового маркера 16 до модифікованого 

ним клатрохелату 30. Це можна пояснити ефектом перепоглинання 

флуоресценції флуоресцеїну клатрохелатним остовом. 
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Рисунок 4.10 – Спектри збудження та випромінювання флуоресценції 

флуоресцеїнового маркеру 16 (А) та міченого клатрохелату заліза(II) 30 (Б), 

виміряні в 0,05 М водному буфері Tris – HCl з рН 7,9 та у метанолі 

 

Для клатрохелатних комплексів 29 та 30, а також для флуоресцеїнових 

міток 16 та 17 (Рис. 4.11) були записані спектри кругового дихроїзму (КД) в 

присутності глобулярних протеїнів (BSA, HSA, BLG, LYZ) (Рис. 4.12). Для  

клатрохелатного комплексу 29 та флуоресцеїнових міток 16 та 17 не було 

зареєстровано КД відгуку в умовах проведення експерименту. Однак, для 

маркованого ацильованого комплексу 29 та диацетилфлуоресцеїнової мітки 17 

було помічено поступовий гідроліз ацетильних груп в присутності глобулярних 

протеїнів (під час проведення експерименту з’являлась флуоресценція зразків). 

Дослідження цього ефекту буде описано нижче. 
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Рисунок 4.11 – Речовини, досліджені методом КД спектрометрії 

 

У випадку макробіциклічного комплексу 30 додавання BSA або HSA 

спричинило появу сильних відгуків у КД спектрах з двома позитивними 

(максимумами близько 350 і 520 нм) та однією негативною (максимум близько 

450 нм) екстремумами, що мають різну інтенсивність (Рис. 4.12). Форми цих 

спектрів КД дуже схожі на ті, що спостерігались раніше 132, для немічених 

клатрохелатних аналогів. Зв'язування молекули 30 з BLG викликало появу двох 

негативних (максимуми близько 350 і 520 нм) та однієї позитивної (максимум 

близько 450 нм) смуг подібної інтенсивності. У випадку з LYZ, відповідні 

спектри КД не були інформативними через утворення нерозчинного 

надмолекулярного комплексу LYZ - клатрохелат 30. Альбуміни, зокрема, 

бичачий сироватковий альбумін та сироватковий альбумін людини, виявляють 

подібну до ферментів естеразну активність, тобто вони здатні гідролізувати 

складноефірні групи133-134, що і було виявлено при проведенні КД експериментів. 
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Рисунок 4.12 – Спектри КД клатрохелатного комплексу 30 в присутності 

HSA, BSA та BLG у 0,05 М водному буфері Tris – HCl з pH 7,9 при 25°C 

 

Тому було вирішено провести дослідження кінетики гідролізу ацетильних 

груп сполук 17 і 29 у присутності одного еквіваленту BSA. В обох випадках 

відбувається гідроліз який супроводжується переходом закритої таутомерної 

форми у відкриту (Рис. 4.9), що спричиняє збільшення інтенсивності їх 

поглинання (Рис. 4.13). З графіку кінетичної залежності видно, що кінетика 

зростання інтенсивності поглинання в залежності від часу реакції для 29 та 17 

близька – це вказує на відсутність впливу клатрохелатного остову на 

проходження процесу ферментативного гідролізу ацетильних груп. 
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Рисунок 4.13 – Графік залежності інтенсивності поглинання 

флуоресцеїнового маркеру 17 (А) та клатрохелатного комплексу 29 (Б) в 

присутності BSA від часу 

 

Було проведено дослідження хімічної стабільності клатрохелатного 

комплексу 30 в присутності BSA для підтвердження збереження клатрохелатного 

остову флуоресцентно-міченого комплексу в фізіологічних умовах. Експеримент 

проводили вимірюючи максимум поглинання клатрохелату в водному буфері 

Tris – HCl з pH 7,9 при 25 ° C в присутності одного еквіваленту BSA. Згідно даних 

експерименту, наведених на Рис. 4.14, спостерігається збільшення інтенсивності 

видимої смуги поглинання клатрохелату у часі. За відсутності BSA зазначений 

спектральний ефект не спостерігається. Це можна пояснити наявністю агрегатів 

клатрохелатних комплексів в Tris – HCl буфері, яких не видно в ЕСП через велику 

напівширину лінії, що знижує пік максимуму поглинання. Після додавання BSA 
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відбувається руйнування клатрохелатних агрегатів та формування 

надмолекулярних аддуктів BSA-клатрохелат, що і обумовлює збільшення 

інтенсивності поглинання. За умови руйнування клатрохелату мусить 

відбуватись зменшення інтенсивності сигналу клатрохелатного остову та, 

можливо, поява інших піків у спектрі поглинання. Таким чином, було 

встановлено як високу стабільність синтезованого клатрохелатного комплексу у 

присутності BSA, так і взаємодію та утворення надмолекулярного комплексу між 

ними.  

 

Рисунок 4.14 – Залежність інтенсивності спектрів поглинання клатрохелату 

30 в присутності BSA у 0.05 М водному буфері Tris – HCl з рН 7.9 від часу 

 

Для одержання додаткових доказів надмолекулярного зв'язування 

клатрохелатного комплексу 30 з BSA, ми провели дослідження анізотропії 

випромінювання флуоресценції сполук 16 та 30 (концентрація розчинів - 2 мкМ) 

за відсутності та у присутності BSA (7.5 мкМ) у 50мМ водному буфері Tris – HCl 

з рН 7.9, збуджуючи їх флуоресценцію при 475 нм (Рис. 4.15). Як видно з цього 

рисунку, наявність BSA призвела до значного збільшення анізотропії як у 
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випадку флуоресцеїнового клатрохелату 30, так і флуоресцеїну 16. Це свідчить 

про те, що обидві молекули утворюють стабільний надмолекулярний комплекс з 

макромолекулою BSA.  

 

Рисунок 4.15 – Спектри анізотропії випромінювання флуоресценції 

комплексів 16 і 30 (збудження при 475 нм) у 50 мМ водному буфері Tris – HCl з 

pH 7.9 без та в присутності BSA  

 

Взаємодія міченого клатрохелату з глобулярними протеїнами близька за 

природою до модельного клатрохелату (Рис. 3.1), що дає змогу припустити 

збереження його антиканцерогенних властивостей. Також, на підставі отриманих 

результатів було встановлено, що модифікований флуоресцеїном 

клатрохелатний комплекс має достатні квантові виходи для експерименту з 

молекулярної візуалізації.  

Дійсно, було виявлено інтенсивний оптичний сигнал для комплексу 30 в 

синьому каналі 38 флуоресцентного мікроскопу (Рис. 4.16, показаний зеленим 

кольором), який не колокалізується з відповідним сигналом Hoechst в каналі 49 

DAPI (Рис. 4.16, показаний синім кольором). Це свідчить про те, що мічений 
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флуоресцеїном клатрохелат 30 ефективно поглинається пухлинними клітинами, 

де він рівномірно розподіляється в цитоплазмі. Базуючись на даних колокалізації 

з Hoechst, встановлено, що комплекс 30 не потрапляє в ядро клітин, а також, 

ймовірно, не спостерігається його накопичення в будь-якій іншій органелі. 

Подальші експерименти показали, що очікуваної цитотоксичності для міченого 

клатрохелату 30 не спостерігається.  

 

Рисунок 4.16 – Внутрішньоклітинна локалізація та накопичення 

флуоресцентно-міченого клатрохелатного комплексу заліза (ІІ) 30 в пухлинних 

клітинах лінії A2780 методом флуоресцентної мікроскопії. Ядра клітин 

пофарбовані ДНК-специфічним барвником Hoechst (синій), сигнал клатрохелату 

(зелений) 

На підставі отриманих даних, нашими колегами у лабораторії професора 

Андрія Мохіра з Університету Фрідріха-Александера (м. Ерланген, Німеччина) 
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було підібрано маркер Alexa Fluor Azide 594 та модифіковано ним in situ 

пропаргіламідний клатрохелатний комплекс 26. Це дало змогу візуалізувати 

локалізацію клатрохелатного комплексу в пухлинних клітинах (Рис. 4.17). 

Пропаргіламідний комплекс 26 проявляє ідентичну антиканцерогенну активність 

до модельного комплексу, що дає змогу припустити ідентичність їх накопичення 

та механізм активності.  

 

Рисунок 4.17 – Внутрішньоклітинна локалізація та накопичення 

флуоресцентно-міченого пропаргаламідного клатрохелатного комплексу 26 в 

пухлинних клітинах лінії A2780 методом флуоресцентної мікроскопії. Ядра 

клітин пофарбовані ДНК-специфічним барвником Hoechst (синій), сигнал 

клатрохелату (червоний) 

 

Висновки до розділу 4 

В розділі описано властивості флуоресцентно-мічених клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ). Встановлено, що кумариновий та ціаніновий маркери є 

неперспективними для маркування клатрохелатних комплексів заліза(ІІ) для 

використання в експериментах з молекулярної візуалізації їх накопичення в 

пухлинних клітинах через гасіння флуоресценції кумаринової та ціанінової груп 

клатрохелатним остовом. Для флуоресцеїнового клатрохелатного комплексу 30 

було досліджено його флуоресцентні властивості та встановлено квантовий 
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вихід, який дозволяє проводити тести з молекулярної візуалізації. Для комплексу 

30 було досліджено методами КД спектрометрії взаємодію з глобулярними 

протеїнами, такими як BSA, HSA та BLG. Формування супрамолекулярних 

аддуктів між БСА і клатрохелатом було додатково підтверджено методами ЕСП 

та анізотропії випромінювання флуоресценції. Для флуоресцеїн-міченого 

клатрохелатного комплексу 30 було проведено експеримент з молекулярної 

візуалізації накопичення комплексу в пухлинних клітинах лінії A2780 і 

встановлено, що сполука проникає у клітини та накопичується у цитоплазмі. 

Проте, наявність флуоресцентної групи пригнічує протипухлинну активність 

клатрохелатного комплексу, зменшуючи його проникну здатність в органели 

клітин та цитотоксичність.  
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ВИСНОВКИ 

В роботі розв’язано важливу наукову та практичну задачу щодо методів 

синтезу несиметричних монореберно-модифікованих флуоресцентно-мічених 

трис-α-диоксиматних клатрохелатних комплексів заліза(ІІ). Розроблено 

синтетичні методи отримання монореберно-функціоналізованих симетричних та 

несиметричних флуоресцентно-мічених трис-диоксиматних клатрохелатних 

комплексів заліза(ІІ), оптимізовано реакції нуклеофільного заміщення активних 

атомів хлору дихлороклатрохелатного комплексу аліфатичними S-нуклеофілами 

з метою направленого синтезу монозаміщених макробіциклічних комплексів 

заліза(ІІ) та досліджено їх будову, хімічні, фізико-хімічні та біологічні 

властивості.  

1. Синтезовано 10 нових трис-α-диоксиматних клатрохелатних комплексів 

заліза(ІІ). З застосуванням сучасних фізичних та фізико-хімічних методів 

дослідження встановлено хімічний склад та просторову будову нових сполук. 

Молекулярну та кристалічну будову 2 клатрохелатів встановлено РСА. 

2. Вперше за реакцією Соногашира синтезовано гібридні краун-ефірвмісні 

клатрохелатні комплекси заліза(ІІ) Pd-промотованою реакцією формування С–С 

зв’язку. Встановлено, що через формування великої кількості побічних продуктів 

реакції – біс-клатрохелатних комплексів, трифенілфосфонієвих похідних та 

продуктів відновлювального дегалогенування, цей метод є малоперспективним 

для його практичного використання. 

3. Вперше синтезовано етинілвмісні пропаргіламідні та пропаргіламінні 

клатрохелатні комплекси заліза(ІІ), перспективні для подальших модифікацій 

Pd(I) та Cu(I) промотованими реакціями. Встановлено їх будову, а також 

стабільність в розчинах. Методом ЦВА встановлено, що пропаргіламінвмісні 

клатрохелати заліза(II) мають редокс активну пару Fe2+/+ в катодній області 

потенціалів. Квазізворотнє електрохімічне відновлення-окиснення центрального 

іону заліза Fe2+Fe+ на скловуглецевому електроді лімітується дифузійним 
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процесом.  

4. Синтезовано перші симетричні та несиметричні флуоресцентно-мічені 

ціаніновою, кумариновою та флуоресцеїновою групами клатрохелатні комплекси 

заліза(ІІ) з використанням реакції етерифікації та мідь-проматованої реакції 1,3-

циклоприєднання. Досліджено властивості флуоресцентно-мічених 

клатрохелатних комплексів заліза(ІІ). Встановлено, що кумариновий та 

ціаніновий маркери є неперспективними для маркування клатрохелатних 

комплексів заліза (ІІ) для використання в експериментах з молекулярної 

візуалізації їх накопичення в пухлинних клітинах. Це пов’язано з гасінням 

флуоресценції кумаринової та ціанінової груп клатрохелатним остовом 

(зменшення інтенсивності флуоресценції в залежності від розчинника в 

порівнянні з вільним барвником для кумарину становить 74-92%, для ціаніну 98-

99%). Для флуоресцеїнового клатрохелатного комплексу встановлено квантовий 

вихід флуоресценції, який дорівнює 7%. Це дозволяє проводити тести з 

молекулярної візуалізації.  

5. Для флуоресцеїн-міченого комплексу встановлено формування 

надмолекулярних аддуктів з BSA методами спектрометрії КД, ЕСП та анізотропії 

випромінювання флуоресценції. Експериментом з молекулярної візуалізації 

встановлено, що дана сполука проникає в пухлинні клітини лінії A2780 та 

накопичується у цитоплазмі. 
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