
ВІДЗИВ

на дисертацію Буханько Валерія Олександровича 

“ ДВОФОТОННА АКТИВАЦІЯ ВИВІЛЬНЕННЯ НІТРОГЕН(ІІ)ОКСИДУ З 

РУТЕНІЙ-НІТРОЗИЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЛІГАНДИ 

РІЗНОЇ ЕЛЕКТРОНОДОНОРНОЇ ЗДАТНОСТІ”, представлену на здобуття 

наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 -

органічна хімія

Синтез нових фотоініційованих донорів нітроген(ІІ)оксиду є одним з 

найактуальніших завдань для хіміків, що працюють в галузі медичної хімії, 

зокрема, при створенні нових препаратів для лікування онкологічних 

захворювань. Практичний, з точки зору хіміка-синтетика, інтерес при цьому 

полягає у розробці методів синтезу таких метал-нітрозільних комплеків, які 

будуть здатні вивільнювати N 0  за рахунок фотосенсібілізації в 

терапевтичному вікні. Остання обставина може зробити реальним ефективне 

використання донорів NO іп vivo.

Ця синтетична проблема є важливою і дисертаційна робота Буханько В.О., 

присвячена розробці методів синтезу нових рутеній-нітрозильних комплексів 

і вивченню впливу двофотонної активації на їх перетворення, безумовно, є 

актуальною.

Мета і задачі дослідження. Головна мета авторської роботи полягала в 

синтезі нових терпіридинових лігандів із замісниками різної донорної 

здатності та отримання рутеній-нітрозильних координаційних сполук на їх 

основі для встановлення основних факторів, що визначають здатність цих 

комплексів до вивільнення нітроген(ІІ) оксиду при їх двофотонній активації.

Важливо також, особливо з точки зору можливого впливу на організм, 

було встановити будову сполук, що утворюються при вивільненні нітроген(ІІ)
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оксиду з рутеній-нітрозильних комплексів, у яких у якості лігандів виступають 

заміщені терпіридинові ліганди та 2,2'-біпіридин.

Слід відмітити, що описані в дисертації сполуки раніше практично не 

вивчалися, отже отримані автором результати становлять наукову новизну 

роботи.

Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Робота викладена на 171 сторінці, містить 

25 таблиць, ЗО схем, 65 рисунків та 145 додатків. Список використаних джерел 

нараховує 162 найменувань.

Перший розділ присвячений аналізу відомих з літератури даних про будову, 

хімічні і біологічні властивості нітроген(ІІ)оксиду, а також відомі методи 

генерації нітроген(ІІ) оксиду з органічних сполук. Особлива увага була 

приділена розгляду координаційних сполук як донорів нітроген(ІІ)оксиду. 

Узагальнення відомих до робіт дисертанта результатів показало, що 

незважаючи на значну кількість різноманітних донорів N 0, відомі тільки 

поодинокі приклади вивільнення нітроген(ІІ)оксиду з рутеній-нітрозильних 

комплексів, а їх ефективність у двофотонній активації залишається 

недостатньо вивченою. Дисертаційна робота В.О.Буханько заповнює цей 

пробіл. Певним недоліком цієї частини роботи, на мій погляд, є суттєве 

збільшення розміру огляду за рахунок частини, де розглядаються добре відомі 

дані про будову і властивості N 0. Компіляція цих цікавих відомостей була б 

корисною при, наприклад, написанні посібника для студентів, проте не 

стосується безпосередньо заявленої мети дисертації.

Другий розділ дисертації описує результати експериментальних досліджень, 

що дозволили ввести 2,2'-біпіридин в якості ліганду в структуру рутеній- 

нітрозильних комплексів замість двох атомів хлору. Вивчення властивостей 

цих нових сполук дозволило зробити висновок про комплексний вплив 

біпіридинового фрагменту як на зниження квантового виходу вивільнення 

нітроген(ІІ) оксиду, так і на збільшення значення перерізу поглинання 

сполуки у двофотонній абсорбції. В якості зауваження до цієї частин роботу
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хочу відмітити лише, що безапеляційне твердження дисертанта, що 

стабільність отриманого ним нового комплексу ( внаслідок заміни хлоро- 

лігандів на хелатний біпиридин) неодмінно підвищить його стійкість у 

біологічному середовищі, безумовно вимагає експериментального 

підтвердження. Крім того, варто було б порівняти властивості цього нового 

комплексу зі сполуками подібного типу, в яких атом рутенію зв'язаний також 

тільки з атомами азоту ( див. рис. 1.24 на стор. 67).

Третій розділ присвячений теоретичному дослідженню можливого впливу 

введення піридоізоіндолу та ізомерних йому гетероциклів на механізм 

вивільнення нітроген(ІІ)оксиду з рутеній-нітрозильних комплексів.

Результати квантово-хімічних розрахунків дозволили авторові зробити 

висновки, що введення азагетеротрициклічних систем з 14тг-електронною 

системою спряження в структуру терпіридинового ліганду в рутеній- 

нітрозильному комплексі може сприяти лише слабкому збільшенню 

ефективності сполук у двофотонній абсорбції. Проте, заміна флуорену на 

згадані гетероциклічні аналоги суттєво змінює здатність сполук до 

гіперполяризації.

Отримані автором результати засвідчили, що запропонований підхід не може 

бути оптимальним для вдосконалення властивостей рутеній-нітрозильних 

комплексів. Отже автор зосередив свої зусилля на подальшій модифікації 

структури органічних лігандів, що входять до складу рутеній-нітрозильних 

комплексів. Основною ідеєю при цьому стало припущення про збільшення 

спряження між донорною групою та рутеній-терпіридиновим фрагментом, яке 

має впливати на здатність комплексів до двофотонної абсорбції. Ці результати 

відображені у четвертому розділі дисертації. Автором розроблені 

препаративні методи синтезу рутеній-нітрозильних комплексів з лігандами, 

що містять різні типи лінкеру між донорним флуоренільним та акцепторним 

терпіридиновим фрагментами - [Ки(РССТ)(Ьру)Ж)](РРб)з,

[Яи(РССЗТ)(Ьру)]ЧО](РРб)з. Слід відмітити, що саме цей розділ дисертації в 

найбільшій мірі присвячений синтезу нових органічних молекул. Розроблені
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автором синтетичні підходи, хоч і базуються на відомих синтезах проміжних 

сполук, є досить оригінальними і, безумовно, будуть цікавими для хіміків, які 

працюють в галузі хімії гетероциклів. Дещо незрозумілим для мене є 

твердження автора про можливість синтезу координаційних сполук на основі 

лігандів БМАБТ та БМАРССТ за умови модифікації розробленного їм самим 

методу. Про яку модифікацію йде мова? Адже наведені в дисертації 

результати свідчать, що використаний автором підхід приводить до утворення 

лише суміші сполук, розділити яку досить складно.

Основним же рузультатом, отриманим в цьому розділі на прикладі рутеній- 

нітрозильних комплексів із заміщеними фенілтерпіридинами 

продемонстровано, було встановлення того факту, що донорні замісники 

збільшують ефективність сполук у двофотонній абсорбції.

ІГ ятий розділ дисертації присвячений дослідженню механізму 

фотовивільнення N 0  з одного з отриманих автором рутеній-нітрозильного 

комплексу. Встановлено, що всупереч попереднім уявленням, опромінення 

комплексу електромагнітними хвилями з енергією, що відповідає енергії 

переносу електронної густини від донора до рутеній-нітрозильного 

фрагменту, не відіграє вирішальної ролі в процесі вивільнення N 0. 

Опромінення за більш високих енергій приводить до вищих значень 

квантового виходу. Суттєвим успіхом роботи було надійне встановлення 

будови продукту, що утворюється після вививільнення N 0  з рутеній- 

нітрозильного комплексу ( дисертант називає його фотопродуктом). Методом 

рентгеноструктурного дослідження встановлено, що структура катіону цього 

нового продукту відрізняється від структури катіону вихідного комплексу 

тільки наявністю молекули ацетонітрилу замість нітрозильного ліганду.

Достовірність результатів та висновків. Рецензована робота виконана на 

високому науковому рівні. Одержано та узагальнено великий за об’ємом 

експериментальний матеріал, опис якого міститься в шостому розділі 

дисертації. Автор виявив експериментальну майстерність для виділення та 

ідентифікації одержаних сполук. Структура синтезованих речовин
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підтверджена за допомогою методів рентгеноструктурного аналізу, ЯМР 'Н, 

13С, ІЧ-спектроскопії і мас-спектрометрії. Отже, достовірність основних 

результатів не викликає сумніву і в мене немає серйозних зауважень по суті 

наведених в дисертації результатів. Дисертаційна робота майже позбавлена 

помилок в тексті.

Загальна оцінка роботи. В цілому дисертаційна робота Буханько В.О. є 

цілісним науковим дослідженням, яке виконане на серйозному науковому та 

експериментальному рівні. Ознайомлення з науковими працями дисертанта, 

які опубліковані в міжнародних фахових хімічних журналах та в наукових 

фахових виданнях України, дає змогу зробити висновок, що він є добре 

підготовленим спеціалістом в області хімії метал-нітрозильних комплексів і 

їх використання в процесах вивільнення нітроген(ІІ)оксиду, а представлена 

робота є новою та оригінальною. Автореферат повністю відображає зміст 

дисертаційної роботи.

Рецензована робота відповідає вимогам МОН України до кандидатських 

дисертацій, а її автор Буханько Валерій Олександрович заслуговує 

присудження йому наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 -  органічна хімія.

Офіційний опонент

доктор хімічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України
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ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертацію Буханька Валерія Олександровича 

"Двофотонна активація вивільнення нітроген (ТІ) оксиду з рутеній-нітрозильних 

комплексів, що містять ліганди різної електронодонорної здатності"

на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю

02.00.03 -  органічна хімія.

Дисертаційна робота Буханька В.А. присвячена комплексному дослідженню 

струтури і синтезу рутеній-нитрозильних комплексів, їх фотодеструкції при 

двофотонному збудженні з одночасною ежекцією оксиду нітрогену (II), вивченню 

структури продуктів деструкції, а також квантово-хімічному моделюванню 

оптимальних структур лігандів, рутенієві комплекси яких здатні до максимально 

ефективного вивільнення N0.

Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та в лабораторії ЬСС університету 

Поля Сабатьє, і є результатом багатолітнього плідного франко-українського 

співробітництва у напрямку органічного синтезу гетероатомних сполук і їх комплексів 

з іонами металів.

Як відомо, оксид нітрогену (II) має дуже велику і різнопланову біологічну 

активність, зокрема він є канцеростатиком, а в великих концентраціях може приводити 

до апоптозу ракових клітин. Головною проблемою є доставка молекул N 0 в ракову 

пухлину, не пошкоджуючи при цьому здорові клітини. Одним із способів доставки N 0 

є використання нитрозил-вміщуючих координаційних сполук, що розкладаються під 

дією світла. Тоді, фокусуючи промінь світла на пухлині можна ініціювати 

фотозбудження комплексу і виділення N 0 саме в необхідному місті, не торкаючись 

інших тканин і органів.

Важлива проблема, що протребує розв’язання, полягає у способі збудження 

нитрозил-вміщуючих молекул. Світло, необхідне для збудження і наступної дисоціації 

комплексів, повинно мати відносно велику енергію, однак високоенергетичні промені 

(УФ, фіолетового або синього кольору) не проходять всередину організму і 

затримуються тканинами шкіри. Тому дуже цікавою ідеєю є використання двофотонної 

спектроскопії, адже при такому збудженні використовують світло вдвічі меншої 

енергії, яке знаходиться в інфрачервоному диапазоні і легко проникає всередину 

організму. .

Від ‘ <<? і 7 Ф  20 # а .
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка ]
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В роботі В. Буханка досліджено нитрозильні комплекси рутенію 2+ з N 0 і 

флуорен-терпіридиновим лігандом. В якості інших лігандів використано аніони хлору 

(з цис- і транс-положенням N0), а також біпіридин. Ці комплекси мають достатньо 

високу здатність до двухфотонного збудження і дисоціюють у збудженому стані, 

виділяючи оксид нітрогену (II). Утворення N 0 шляхом двофотонного збудження 

робить дослідження комплексних сполук рутенію такими, що мають велике практичне 

значення для розробки нових методів лікування онкологічних хворих. Акуальність і 

важливість цієї работа, очевидно, не викликають жодного сумніву.

Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку 

використаної літератури (зі 162 посиланнями, що стосуються тематики досліджень). 

Робота викладена на 225 сторінках друкованого тексту, отримані результати в 

достатній мірі відображені в таблицях і рисунках. Результати, отримані в роботі, 

опубліковані у фахових журналах та оприлюднені в рамках національних і 

міжнародних конференцій.

Рукопис дисертації, в цілому, викликає позитивне враження. Перш за усе, 

треба відмітити високий рівень робіт щодо органічного синтезу лігандів (розділи 4 і 6), 

комплексний підхід до дослідження структури і реакційної здатності отриманих 

координаційних сполук з використанням багатьох фізико-хімічних методів (розділи 2, 

4 і 5), широке застосування квантово-хімічних методів для аналіза характеру 

збудження, хімічних перетворень у збудженому стані (розділ 2), а також для пошуку 

лігандів, що мають здатність до ефективного двофотонного збудження (розділ 3).

Літературний огляд дисертаційної роботи (розділ 1) добре структурований і 

логічно пов’язаний з відповідними розділами, що містять результати досліджень. В 

експериментальній частині (розділ 6) наведено детальний опис синтетичних методик. 

Фізико-хімічні властивості отриманих сполук і напівпродуктів зібрано в спеціальні 

таблиці зручні для ознайомлення і використання.

Автореферат дисертації викликає позитивне враження і дає цілісну і коректну 

уяву щодо дисертаційної роботи в цілому. Стиль викладання матеріалу в авторефераті 

відповідає необхідному рівню, якість оформлення дисертації та автореферату є дуже 

високою.

Суттєвих зауважень до змісту дисертації і якості отриманих даних немає, але є 

деякі невеликі ремарки і питання.

1. Перше питання стосується спектральных властивостей досліджуваних 

комплексів. З рисунку 2.4 (стор. 83) витікає, що орбіталі ВЗМО і НВМО сг^7-комплексу 

локалізовані на перпендикулярно розташованих фрагментах, а такі самі орбіталі
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transí-комплексу -  в одній площині. Оскільки супрядження в другому випадку більше, 

різниця між енергіями орбіталей є меншою, а енергія переходу з міжфрагментним 

переносом заряду (МПЗ) -  нижчою. Цей ефект дійсно спостерігається в експерименті, і 

відповідні дані наведено в таблиці 2.2 і на рисунку 2.4. В той же час, сплощення 

молекули при переході від cis до trans-конфігурації, має приводити до зростання сили 

осцилятора переходу і, відповідно, до гіперхромного зсуву смуги поглинання. Таблиця 

2.2 демонструє протилежний результат £trans < eCiS- Пояснень цьому спектральному 

ефекту в дисертації не наведено.

2. У розділі 2.1 на сторінці 85, де йдеться про механізм перетворення 

комплексу у збудженому стані, вказано що інтекомбінаційна конверсія з триплентого 

Ті стану в основний стан S0 з безбар’єрною, що призводить до відсутності 

фосфоресценції. Дисертант спирається на результати теоретичної статті, але відомо, що 

теоретичні оцінки ефективності інтеркомбінаційної конверсії у більшості випадків є 

неточними. Виникає питання, чи перевіряв дисертант вищезгадану теоретичну схему, 

наприклад, шляхом досліження фосфоресцентних властивостей комплексів при 

низьких температурах.

3. У розділі 3 дисертант порівнює теоретичні значення коефіцієнтів екстинкції 

двофотонних процесів з величинами гіперполяризовності р. (Доречі, автор позначає 

літерою (З і гіперполяризовність, і коефіцієнт двофотонної абсорбції, що може 

викликати плутанину). Дисертант припускає, що зміни величин а і р можуть бути 

сімбатними. В подальшому, він показує що сімбатності немає. Але хіба не говорить про 

відсутність симбатності аналіз рівнянь 3.1 і 3.2? Адже відносні зміни дипольних 

моментів в основному і збудженому стані можуть призводити до різноспрямованих 

зсувів. Наприклад, зменшення дипольного моменту при збудженні призведе до 

зростання с  (бо в рівнянні -  Дц2) і падіння р (бо в рівнянні 3.2 Дц у першому ступеню). 

При підвищенні дипольного моменту при збудженні, зсув буде в одному напрямку, але 

не паралельним. Хотілося б почути коментар дисертанта з цього приводу.

4. В таблицях 3.2, 3.3 і деяких інших наведено спектральні характеристики для 

електронних переходів S0—»-Si. Це цілком зрозуміло, бо такий вибір дисертанта витікає 

з аналізу, доречі дуже коректного, конфігураційного складу переходів. Навіщо для 

деяких сполук наведено характеристики переходів So—̂ з , So—»S5 чи So—»Sg? Що 

важливого дає ця додаткова інформація?

5. Автор відмічає «грубу» кореляцію параметрів р і Ро (доречі, знову нагадую 

про плутанину з літерами) . На мій погляд, ніякої, навіть «грубої» кореляції немає. 

Точки з низькими р і Ро мають велику кучність і можуть вважатися однією точкою.
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Тому, фактично маємо 4 точки, одна з яких дуже відхилена від запропонованої автором 

лінії.
6. В тексті є невелика кількість описок на стор. 52 (строки 1 и 7 зверху), 63 

(строка 8 зверху), 75 (строка 10 зверху), стилістичних огріх -  стор. 57 (строка 12), а також 

невдалі на мій смак термінологічні вирази -  кальки з російської мови -  «розпушуючі 
орбіталі» (краще антизв’язуючі орбіталі) або «переріз» (краще коефіціцєнт молярного 

поглинання,як і в однофотонній спектроскопії).

Треба однак відмітити, що знайдені недоліки і питання, що залишаються, 
ніяким чином не впливають на зміст роботи, її актуальність практичне значення і 

цінність отриманих наукових результатів.
Підсумовуючи вищезгадане можна відмітити, що дисертаційна робота без 

сумніву є новим, цікавим і корисним внеском у хімію і фотохімію координаційних 
сполук, а отримані дані дають гарний науковий доробок для продовження і розвитку 

цієї тематики у майбутньому.
За об’ємом проведених наукових досліджень, за науковою новизною 

отриманих результатів представлена робота цілком відповідає вимогам щодо 
кандидатських дисертацій, а її автор, Буханько Валерій Олександрович, на мій погляд 

безумовно заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 -  органічна хімія.

Офіційний опонент:
Завідувач відділу фізико-органічної хімії 
НДІ хімії при Харківському національному 
університеті імені В.Н. Каразіна, 
доктор хімічних наук, Ог.НаЬ.
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