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АНОТАЦІЯ 

Саф’янова І.С. Металокрауни на основі піколін- та хінолінгідроксамових 

кислот, що містять купрум(ΙΙ) або кобальт(ΙΙ/ΙΙΙ) в металомакроциклічному 

контурі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2018. 

На сьогоднішній день гідроксамові кислоти завдяки відносно простим 

методам одержання та розмаїттю координаційно-хімічних властивостей 

знайшли застосування в синтезі біонеорганічних модельних комплексів, 

координаційних полімерів, а також самоорганізованих обмінних кластерів 

високої ядерності, насамперед, металокраунів (МС). 

Металокрауни (МС) - це клас поліядерних координаційних сполук, які 

являються структурними аналогами органічних краун-етерів, що містять 

послідовність (-M-N-O-)n замість притаманної краун-етерам послідовності (-С-

С-O-)n. Металокрауни завдяки своїм фізико-хімічним властивостям є 

перпективними сполуками в ряді областей досліджень від біонеорганічної хімії 

до каталізу, молекулярного розпізнання та розробки новітніх молекулярних 

магнітних матеріалів. Стійкість МС каркасів або селективне розпізнання 

гостьових молекул є ключовими властивостями, які можуть бути використані 

для розробки та створення мультифункціональних матеріалів з оригінальними 

магнітними, сорбційними та люмінесцентними властивостями та 

нанокомпозитів на їх основі. Здатність селективно зв’язувати іони металів 

дозволяє застосовувати дані сполуки в МРТ, променевій терапії та при 

утилізації ядерних відходів. Нарешті, гідроксаматні металокрауни привертають 

увагу завдяки своїй здатності проявляти ефективну антивірусну та/або 

антибактеріальну активність та взаємодіяти з ДНК.  
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Незважаючи на велику кількість опублікованих робіт, присвячених 

металокраунам, в їх хімії залишається цілий ряд невирішених питань та 

малодосліджених аспектів. Так, досі не було отримано металокрауни з 

топологією 18-МС-6, яка є найбільш типовою для їх структурних прототипів 

краун-етерів 18-С-6. Лише нещодавно з’явилося перше повідомлення про 

одержання кобальтвмісних МС. Малодослідженою є реакційна здатність МС в 

реакціях перегрупування металомакроциклічного каркасу. Актуальним 

завданням є систематизація існуючих та одержання нових даних щодо 

встановлення чинників, які визначають будову та конформацію МС, адже від 

останніх значною мірою залежать їх функціональні властивості. 

Отже, одержання нових структурних типів металокраунів та вивчення їх 

реакційної здатності, а також встановлення факторів, які впливають на 

структурні та конформаційні параметри МС, є актуальними задачами для 

дослідників з точки зору поліпшення розуміння процесів самоорганізації 

супрамолекулярних сполук, а також створення нових олігоядерних комплексів 

з оригінальними функціональними властивостями. 

Наукова новизна одержаних результатів. Синтезовано 18 нових 

комплексів та виділено в кристалічному стані 14 координаційних сполук 

металокраунового типу на основі піколін- та хінолінгідроксамових кислот з 

купрум(ΙΙ) та кобальт(ΙΙ/ΙΙΙ) іонами в якості металів, які формують 

металокрауновий каркас. Будову виділених в кристалічному вигляді комплексів 

встановлено методом РСтА. 

Вперше проведено систематичні дослідження впливу аксіальних лігандів 

на структурні характеристики 15-металокраунів-5, що містять інкапсульовані 

іони з різними іонними радіусами (Ca2+, Pb2+, Ln3+), продемонстровано 

домінуючий вплив природи та типу аксіальної координації на конформацію 

металоциклу та відхилення інкапсульованого іону з його площини, в той час як 

відповідність іонного радіуса метала до розміру МС порожнини відіграє 

другорядне значення.  
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Вперше синтезовано та структурно охарактеризовано гідроксаматні 18- 

металокрауни-6, також уперше отримано кобальтвмісні 15-металокрауни-5 та 

18-металокрауни-6. При взаємодії солей кобальту(ІІ) з хінолінгідроксамовою 

кислотою в системі метанол/ДМФА/піридин утворюються гетеровалентні 

Со(ІІ,ІІІ) 15-металокрауни-5 комплекси, в той час як при взаємодії з 

піколінгідроксамовою кислотою в системі метанол/піридин утворюється 

гомовалентний 18-металокраун-6 з іонами Со3+ в металомакроциклічному 

контурі.  

Вперше досліджено взаємодію купрум(ІІ) 12-металокраун-4 на основі 

хінолінгідроксамової кислоти з G4 ДНК «in vitro». Було встановлено 

формування супрамолекулярних асоціатів G4–МС завдяки реалізації 

стекінгових-взаємодій між тетрадами гуаніну (G4) ДНК та 

металомакроциклічною порожниною 12-МСCu
ΙΙ

,QuinHA-4. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено нові 

методики одержання 15-металокраунів-5 та 18-металокраунів-6 купруму(ІІ) та 

кобальту(ІІ, ІІІ), встановлено оптимальні умови їх утворення та кристалізації. 

Синтезовані металокрауни можуть знайти використання в розробці лікарських 

засобів (зокрема як інгібітори теломерази, що використовується в 

протипухлинній терапії) або в біоаналітичних цілях (як селективні 

флуоресцентні зонди для структурних досліджень та детектування G4 

тетрадних фрагментів ДНК). 

Результати проведених досліджень також можуть бути застосовані при 

підготовці практичних занять або лекційних курсів для студентів хімічних 

спеціальностей, зокрема, таких спецкурсів як “Координаційна хімія”, “Фізико-

хімічні методи дослідження”, “Біофізична хімія” та ін. 

В дисертаційній роботі присвячена показано, що при утворенні 

металокраунів однакової 15-МС-5 топології з різними інкапсульованими 

атомами гетерометалічні комплексні катіони (без аксіальних лігандів) є майже 

плоскими з незначним “виходом” центральних іонів з площини оксигенів на 
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0,006 Å (Ca2+), 0,017 (Dy3+), 0,040 (Er3+), 0,041 (Tb3+) та 0,034 Å (Ho3+). 

Причиною реалізації плоскої конформації металокраунів, і того факту, що у 

випадках ізоструктурної серії МС відхилення центрального іону не залежить 

від іонного радіусу металу і розміру макроциклічної порожнини є наявність 

ідентичних аксіальних донорних атомів оксигену, симетрично розташованих по 

обидві сторони металомакроциклічної порожнини. 

У випадку PbII, NdIII та PrIII усі аксіальні позиції іонів купруму та одна 

аксіальна позиція центрального іону виявилися зайнятими координованими 

молекулами піридину, що призводить до значного вигину 

металомакроциклічної порожнини, яка приймає загальну конформацію у формі 

«частково відкритої парасольки», тобто донорні атоми оксигену та центральний 

іон відхиляється по різні сторони середньоквадратичної площини. “Вихід” 

центральних іонів з площини донорних атомів становить 0,424 (Pb2+), 0,576 

(Nd3+) та 0,502 Å (Pr3+). 

При порівнянні структурних особливостей 15-MC-5, що спостерігаються в 

отриманих структурах на основі PicHA, з структурними тенденціями, які 

останнім часом повідомлено для серій 15-MC-5 з іншими гідроксамовими 

кислотами, відмічено, що розмір макроциклічної порожнини, а також 

відхилення центрального іону з середньоквадратичної площини оксигенів 

збільшуються із збільшенням іонного радіуса металу, і при цьому 

металомакроцикл стає більш планарним. У випадках з PicHA, ці тенденції 

спостерігаються для Ca2+, Pb2+, Pr3+, Nd3+ та Gd3+, але порушуються у випадку 

ізоструктурних комплексів Dy3+, Tb3+, Ho3+, Er3+. Усі комплекси з другої групи 

мають однакову кількість симетрично розташованих аксіальних донорів, в 

результаті центральні іони лежать практично в площині порожнини. МС з 

інкапсульованими іонами Pr3+, Nd3+ та Gd3+ мають нерівномірний розподіл 

аксіальних донорів, що призводить до виходу центрального іону з площини 

оксигенів. Таким чином, характер аксіальної координації до центрального іону 

(а не відповідність іонного радіусу розміру порожнини) виявляється 
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вирішальним чинником, який визначає конформацію металокрауна і 

розташування центрального іону в ньому.  

Для одержаних гідроксаматних 18-МС-6 з іонами купруму(ΙΙ) та 

кобальту(ΙΙ, ΙΙΙ) в металомакроциклічному контурі встановлено, що порожнина 

18-металокрауна-6 може бути заповнена розупорядкованими молекулами 

розчинника або містити іон купруму(ΙΙ) та молекулу води, як додаткового 

“гостя”. Для синтезованих 15-МС-5 та 18-МС-6 з Со2+/3+ в МС контурі 

встановлено, що при взаємодії солей Со2+ з хінолінгідроксамовою кислотою 

утворюються змішановалентні комплекси кобальту(ΙΙ/ΙΙΙ), а у випадку взаємодії 

з піколінгідроксамовою кислотою одержано кобальт-вмісний 18-МС-6. 

Проведені дослідження по вивченню взаємодії та параметрів зв’язування 

12-МСCu
ΙΙ

,QuinHA-4 з G4 ДНК показали високу селективність їх взаємодії 

(константа зв’язування KMC =1,17×106 М-1), що може бути використано при 

розробці ліків протипухлинної дії.  

Ключові слова: поліядерні комплекси, гідроксамові кислоти, 

металокрауни, гетеровалентні металокрауни, структурні типи, гетерометалічні 

комплекси, рентгеноструктурний аналіз, G4. 

SUMMARY 

Safyanova I.S. Picoline- and quinolinehydroxamic acids based MCs containing 

copper(ΙΙ) or cobalt(ΙΙ/ΙΙΙ) in metallamacrocyclic curcuit. – Qualification research 

paper published as the manuscript. 

Thesis for a candidate degree in chemistry specialty 02.00.01 Inorganic 

Chemistry. Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 

2018, Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2018. 

Nowadays hydroxamic acids are well-known and extencively used because of 

their structural diversity and chelating ability. Because of comparatively simple 

synthetic methods and diversification of its coordination and chemical properties, 

they have been recognised as promissing objects in synthesis of coordination 
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polymers which was latter proven to be so. As well as self-organized exchange 

clusters of high nuclearity, primarily MCs (MC). 

MCs represent a class of polynuclear coordination compounds that are 

structural and functional analogues of organic crown esters containing the sequence 

of (-M-N-O-)n instead of (-C-C-O-)n which is characteristic for the latter type of 

compounds. Particular interest in the synthesis and structural studies of MCs based on 

hydroxamic acids was developed due to their remarkable physico-chemical 

properties. MCs are compounds which hold a central part in a diverse research areas 

starting from bioorganic chemistry to chemical catalysis and molecular recognition as 

well as the development of systems with innovative magnetic properties (SMM, 

SIM). 

Hydroxamate based MCs attract attention of different scientists as result of 

their ability to exhibit effective antiviral and/or antibacterial activity and interact with 

DNA. The ability to selectively bind metal ions allows their use in MRI, radiotherapy 

and nuclear waste treatment. Stability of MC frameworks and selective recognition of 

guest molecules are key features for the development and synthesis of multifunctional 

materials with new magnetic, sorption and luminescent properties as well as 

nanocomposites based on them. 

Despite on the published works devoted to MCs, there are lots of unresolved 

issues and under-researched aspects remain in their chemistry. Thus, MCs with a 

topology of 18-MC-6, which is most typical for their structural prototypes of crown-

ethers 18-С-6, were not received yet. Only recently was the first notification of the 

receipt of cobalt-containing MС. The reactivity of the MC in the reactions of the 

metallamacrocyclic carcass regrouping is mostly uninvestigated. The actual task is to 

systematize and obtain new data on the establishment of factors that determine the 

structure and conformation of the MС, because of their functional properties. 

Thus, obtaining new MCs based on multifarious structural types of 

hydroxamate ligands and investigation of their physico-chemical properties is an 

urgent task for researchers in terms of improving the understanding of the self-
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organization processes of supramolecular compounds, as well as the creation of new 

oligonuclear compounds with usefull biochemical and magnetic properties. 

Scientific novelty of the research. It was synthesized and isolated in the solid 

state 18 new MC complexes based on picoline- and quinolinehydroxamic acids with 

peripheral ring copper(II) and cobalt(II/III) ions, 14 of them were succesfully 

obtained in crystalic state and characterized by X-ray analysis. 

The influence of axial ligands on the structural characteristics of 15-MC-5 

MCs containing encapsulated ions with different ionic radii (Ca2+, Pb2+, Ln3+) in the 

MC framework has been studied. In the case of occupation in symmetrical way by 

axial donors according to the metalmacrocycle framework, the central metal is 

located practically in the plane the MC and demonstrate a planar conformation.  

In some cases when we have non-symmetrically located axial ligands 

comparetively to MC framework the possibility of central metal to out from the plane 

of MCs is estimated by the ionic metal radius: size of MC cavity ratio.  

Hydroxamate based 18-MCs-6 as well as 15-MC-5 and 18-MC-6 with cobalt 

as a peripheral metal were synthesized and structurally characterized. It has been 

shown that the interaction of cobalt salts with quinolinehydroxamic acid in the 

system of DMF/Py leads to the formation of heterovalent (II,III) 15-MC-5 and in the 

case of interaction with picolinehydroxamic acid in a system of MeOH/DMF/Py 18-

MC-6 with Co3 + as a ring metal was formed. 

It was investigated interactions of 12-MC-4 compounds on the base of 

quinolinehydroxamic acid with four-stranded DNA (G4, G-quadruplex DNA).  

Firstly, the idea of using MCs as G-quadruplex stabilizer is based on the structural 

fitting of planar compounds to guanine tetrade. It is worth to note that most of active 

G-quadruplex ligands are characterized by increased aromaticity or extended 

planarity (porphyrins, anthraquinone). It was found that supramolecular associates 

G4
-МС has been formed because of stacking interaction between guanine tetrad of G4 

DNA and MC arrangement. 
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The practical value of obtained results. The structural data correlation of the 

synthesized compounds, characterized by the method of X-ray diffraction analysis, as 

well as IR, UV-vis, NMR, ESI spectral data of metallomacrocyclic compounds can 

be used for identification of complexes with similar structure. The results of the 

research can also be used in the preparation of practical classes or lectures for 

students of chemical faculty in such courses as "Coordination chemistry", "Physico-

chemical methods of analysis", “Physical biochemistry” etc. 

The results of X-ray diffraction studies of the obtained compounds were 

deposited to the Cambridge database of structural data, which makes a significant 

contribution to the development of coordination and supramolecular chemistry. 

The topic of the thesis is the synthesis of pycoline- and quinolineindroxamic 

acids based metallamacrocyclic compounds with copper(II) and cobalt(II/III) as a 

metals forming a metallamacrocyclic cavity and the study of their physico-chemical 

properties. The heterometalic complexes (without axial ligands) are almost flat with 

the central ions that stand out from the plane of oxygens at 0.006 Å (Ca2+), 0.017 

(Dy3+), 0.040 (Er3+), 0.041 (Tb3+) and 0.034 Å (Ho3+). The reason of forming the flat 

conformation of the MCs and the fact, that for isostructural MCs the deviation of the 

central ion does not depend on the ionic radius of the metal and of the size of the 

macrocyclic cavity, is the presence of identical axial donor oxygen atoms 

symmetrically located on both sides of the metallamacrocyclic cavity. 

In the case of MCs with PbII, NdIII, and PrIII all axial positions of copper ions and 

one central ion appeared to be occupied by coordinated pyridine molecules, resulting 

in a significant bending of the metallamacrocyclic cavity, which takes the general 

conformation in the form of a "partially open umbrella", that is, the donor oxygen 

atoms and the central the ion deviates from different sides of the mean plane. The out 

of center ions from the mean plane of oxygen atoms is 0.424 (Pb2+), 0.576 (Nd3+) and 

0.502 Å (Pr3+). 

While comparing the structural features 15-MC-5 based on PicHA, with 

structural trends that have recently been reported for a series of 15-MC-5 with other 
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hydroxamic acids it was noted that the size of the macrocyclic cavity, and the 

deviation of the central ion from the mean plane of oxygen increases with an increase 

the ionic radius of the metal, while the metallamacrocycle becomes more planar. In 

the case of PicHA, these trends are observed for Ca2+, Pb2+, Pr3+, Nd3+ and Gd3+, but 

not for isostructural MC with Dy3+, Tb3+, Ho3+, Er3+. All complexes from the second 

group have the same number of symmetrically located axial donors, as a result, the 

central ions are located almost in the plane of the cavity. The MC encapsulated ions 

Pr3+, Nd3+ and Gd3+ have an uneven distribution of axial donors, which leads to the 

exit of the central ion from the oxygen plane.. 

It has been established that for obtained hydroxamate 18-MС-6 with copper(II) 

and cobalt(II, II) ions in the metallomacrocyclic ring, the cavity of 18-MC-6 can be 

filled with disordered solvent molecules or contain copper(II) ion and water molecule 

as an additional guest. It has been established that for 15-MC-5 and 18-MC-6 

containing Co2+/3+ in the MC cavity, interaction of Co2+ salts with 

quinolinhydroxamic acid leads to formation of mixedvalent CoII/III complexes, and in 

the case of interaction with picolinehydroxamic acid an 18-MC-6 Co3+ has been 

obtained. 

Research conducted to study the interaction and binding parameters of 12-

MCCu
II

, QuinHA-4 with G4 DNA showed high selectivity of their interaction (binding 

constant KMC = 1,17 × 106 M-1), which can be used in the development of an 

antitumor drugs. 

Key words: polinuclear complexes, hydroxamic acids, MCs, heterovalent 

MCs, structural types, heterometallic compounds, X-ray analysis, G4.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. На сьогоднішній день гідроксамові кислоти 

відіграють провідну роль в координаційній хімії і являються одним з найбільш 

структурно різноманітних та досліджуваних класів лігандів. Завдяки відносно 

простим методам одержання та розмаїттю координаційно-хімічних 

властивостей вони знайшли застосування в синтезі біонеорганічних модельних 

комплексів, координаційних полімерів, а також самоорганізованих обмінних 

кластерів високої ядерності, насамперед, металокраунів (МС). 

Металокрауни (МС) - це клас поліядерних координаційних сполук, які 

являються структурними аналогами органічних краун-етерів, що містять 

послідовність (-M-N-O-)n замість притаманної краун-етерам послідовності (-С-

С-O-)n. Металокрауни завдяки своїм фізико-хімічним властивостям є 

перпективними сполуками в ряді областей досліджень від біонеорганічної хімії 

до каталізу, молекулярного розпізнання та розробки новітніх молекулярних 

магнітних матеріалів. Переважна більшість металокраунів отримана на основі 

гідроксамових кислот. Стійкість МС каркасів або селективне розпізнання 

гостьових молекул є ключовими властивостями, які можуть бути використані 

для розробки та створення мультифункціональних матеріалів з оригінальними 

магнітними, сорбційними та люмінесцентними властивостями та 

нанокомпозитів на їх основі. Здатність селективно зв’язувати іони металів 

дозволяє застосовувати дані сполуки в МРТ, променевій терапії та при 

утилізації ядерних відходів. Нарешті, гідроксаматні металокрауни привертають 

увагу завдяки своїй здатності проявляти ефективну антивірусну та/або 

антибактеріальну активність та взаємодіяти з ДНК.  

Незважаючи на велику кількість опублікованих робіт, присвячених 

металокраунам, в їх хімії залишається цілий ряд невирішених питань та 

малодосліджених аспектів. Так, досі не було отримано металокрауни з 

топологією 18-МС-6, яка є найбільш типовою для їх структурних прототипів 

краун-етерів 18-С-6. Лише нещодавно з’явилося перше повідомлення про 
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одержання кобальтвмісних МС. Малодослідженою є реакційна здатність МС в 

реакціях перегрупування металомакроциклічного каркасу. Актуальним 

завданням є систематизація існуючих та одержання нових даних щодо 

встановлення чинників, які визначають будову та конформацію МС, адже від 

останніх значною мірою залежать їх функціональні властивості. 

Отже, одержання нових структурних типів металокраунів та вивчення їх 

реакційної здатності, а також встановлення факторів, які впливають на 

структурні та конформаційні параметри МС, є актуальними задачами для 

дослідників з точки зору поліпшення розуміння процесів самоорганізації 

супрамолекулярних сполук, а також створення нових олігоядерних комплексів 

з оригінальними функціональними властивостями. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках держбюджетної 

теми “Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення нових 

функціоналізованих матеріалів” (державний реєстраційний номер 

0111U005046). 

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень було синтезувати різні 

типи купрум(ІІ) та кобальт(ІІ,ІІІ) вмісних металокраунів на основі піколін- та 

хінолінгідроксамових кислот, дослідити їх спектральні та структурні 

характеристики, визначити фактори, що впливають на склад, молекулярну 

будову та структурні параметри одержаних комплексів, а також дослідити 

можливість зв’язування одержаних МС з ДНК. 

Для досягнення даної мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

 проаналізувати літературні дані за вищевказаною тематикою; 

 розробити методики синтезу та виділити в кристалічному стані різні типи 

купрум(ІІ) та кобальт(ІІ,ІІІ)вмісних металокраунів на основі піколін- та 

хінолінгідроксамових кислот при варіюванні умов синтезу (pH середовища, 

концентрація та співвідношення вихідних сполук, розчинника); 
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 встановити склад та будову, дослідити спектроскопічні характеристики 

одержаних координаційних сполук;  

 проаналізувати вплив умов синтезу, природи металів на склад і будову 

одержаних комплексів; 

 визначити фактори, що впливають на будову та конформаційні параметри 

металокраунів; 

 дослідити взаємодію металокраунових комплексів з квадруплексною (G4) ДНК 

«in vitro». 

Об’єкт дослідження: гідроксаматні ліганди та металокраунові комплекси 

на їх основі з іонами купруму(ΙΙ) та кобальту(ΙΙ/ΙΙΙ) в якості металів, що 

формують металомакроциклічний кістяк, з інкапсульованими іонами K+, Ca2+, 

Pb2+, Tl+, Ln3+ в середині металомакроциклічної порожнини. 

Предмет дослідження: синтез, склад, молекулярна будова, спектральні 

характеристики нових металокраунів на основі піколін- та 

хінолінгідроксамових кислот. 

Методи дослідження: Елементний аналіз (С,H,N, метали) використано для 

встановлення складу одержаних сполук, електронна, ІЧ-спектроскопія для 

встановлення способу координації лігандів в твердому стані, ядерний 

магнітний резонанс на ядрах 1H 13C для підтвердження ідентичності і чистоти 

синтезованих сполук, ESI мас-спектрометрія застосовано для визначення маси 

молекулярних іонів синтезованих сполук, рентгеноструктурний аналіз (РСтА) – 

для встановлення молекулярної та кристалічної структури отриманих сполук, 

дослідження кругового дихроїзму та флуоресцентного інтеркалярного 

заміщення - для визначення взаємодії МС з G4 ДНК «in vitro».  

Наукова новизна одержаних результатів. Синтезовано 18 нових 

комплексів та виділено в кристалічному стані 14 координаційних сполук 

металокраунового типу на основі піколін- та хінолінгідроксамових кислот з 

купрум(ΙΙ) та кобальт(ΙΙ/ΙΙΙ) іонами в якості металів, які формують 
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металокрауновий каркас. Будову виділених в кристалічному вигляді комплексів 

встановлено методом РСтА. 

Вперше проведено систематичні дослідження впливу аксіальних лігандів 

на структурні характеристики 15-металокраунів-5, що містять інкапсульовані 

іони з різними іонними радіусами (Ca2+, Pb2+, Ln3+), продемонстровано 

домінуючий вплив природи та типу аксіальної координації на конформацію 

металоциклу та відхилення інкапсульованого іону з його площини, в той час як 

відповідність іонного радіуса метала до розміру МС порожнини відіграє 

другорядне значення.  

При дослідженні стійкості та реакційної здатності конформаційно 

напружених купрумвмісних 12-МС-4, що містять 12 суміжних 5-членних 

хелатних цикли, було встановлено чинники, що впливають на їх стабілізацію, а 

також шляхи їх деградації та вплив природи розчинника на характер утворених 

продуктів. Встановлено, що при перерозчиненні в піридині 12-МСCu
ΙΙ

,PicHA-4 

перегруповується в семиядерну 18-МС-6 структуру, а при використанні 

метанолу спостерігається формування декаядерної дискретної сполуки за 

рахунок координації CuΙΙ до тетраядерного колапсованого металокрауна з 

подальшою агрегацією двох п’ятиядерних субодиниць. У той же час 12-МС-4 

на основі хінолінгідроксамової кислоти виявляються нездатними до 

колапсування МС струкутри і екзо-координації додаткових іонів металів через 

просторові ускладнення, спричинені присутністю додаткових ароматичних 

кілець у складі лігандів, що призводить до стабілізації 12-МС-4 структури за 

рахунок її дуже істотного відхилення від планарності (чашеподібна молекула). 

Вперше синтезовано та структурно охарактеризовано гідроксаматні 18- 

металокрауни-6, також уперше отримано кобальтвмісні 15-металокрауни-5 та 

18-металокрауни-6. При взаємодії солей кобальту(ІІ) з хінолінгідроксамовою 

кислотою в системі метанол/ДМФА/піридин утворюються гетеровалентні 

Со(ІІ,ІІІ) 15-металокрауни-5 комплекси, в той час як при взаємодії з 

піколінгідроксамовою кислотою в системі метанол/піридин утворюється 
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гомовалентний 18-металокраун-6 з іонами Со3+ в металомакроциклічному 

контурі.  

Вперше досліджено взаємодію купрум(ІІ) 12-металокраун-4 на основі 

хінолінгідроксамової кислоти з G4 ДНК «in vitro». Було встановлено 

формування супрамолекулярних асоціатів G4–МС завдяки реалізації 

стекінгових-взаємодій між тетрадами гуаніну (G4) ДНК та 

металомакроциклічною порожниною 12-МСCu
ΙΙ

,QuinHA-4. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено нові методики 

одержання 15-металокраунів-5 та 18-металокраунів-6 купруму(ІІ) та 

кобальту(ІІ, ІІІ), встановлено оптимальні умови їх утворення та кристалізації. 

Синтезовані металокрауни можуть знайти використання в розробці лікарських 

засобів (зокрема як інгібітори теломерази, що використовується в 

протипухлинній терапії) або в біоаналітичних цілях (як селективні 

флуоресцентні зонди для структурних досліджень та детектування G4 

тетрадних фрагментів ДНК). 

Результати проведених досліджень також можуть бути застосовані при 

підготовці практичних занять або лекційних курсів для студентів хімічних 

спеціальностей, зокрема, таких спецкурсів як “Координаційна хімія”, “Фізико-

хімічні методи дослідження”, “Біофізична хімія” та ін. 

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї, реалізовані в дисертаційній 

роботі, постановка досліджень та інтерпретація одержаних результатів була 

проведена разом з науковим керівником д.х.н., проф. Фрицьким І.О. Основний 

обсяг експериментальної роботи виконаний здобувачем особисто. Вся 

теоретична та синтетична робота проводилась на кафедрі неорганічної та 

фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України 

(м.Київ) за участю к.х.н. І.О.Голені, к.х.н. А.В.Павліщук, к.х.н., доц. 

В.О.Павленко, студентки К.А.Огуй (КНУ), д.х.н. О.А. Варзацького, асп. С.В. 

Вакарова. Експериментальні дані рентгеноструктурного аналізу та уточнення 
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структур проведено у співробітництві з проф. С.В.Шишкіною та к.х.н. І.В. 

Омельченко (науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» 

НАН України), чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. В.І. Пехньо та к.х.н. 

В.В.Бонем (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН 

України). Мас-спектрометричні дослідження виконано при участі 

співробітників Вроцлавського університету (Польща) під керівництвом проф. 

E. Гуменни-Контецької. Дослідження взаємодії з молекулами ДНК 

проводились в університеті ім. Адама Міцкевича в м. Познань (Польща) під 

керівництвом професора Б. Юсков’яка. 1H ЯМР дослідження металокраунів в 

розчині проведено в університеті м.Парма (Італія) під керівництвом доктора М. 

Тегоні.  

Апробація результатів дисертації. Результати представленої роботи 

доповідалися на VII Міжнародній науковій конференції по хімії Київ-Тулуза (м. 

Київ, 2013), XΙX Українській конференції з неорганічної хімії за участю 

закордонних учених (м. Одеса, 2014), конференції молодих дослідників ІЗНХ 

ім. В.І. Вернадського НАНУ (м. Київ, 2014), I Міжнародному симпозіумі по 

металокраунам та металокриптатам (м. Парма, Італія, 2017).  

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 7 статтей 

в фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, тези 4 доповідей на 

міжнародних та вітчизняних наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, списків використаних джерел після кожного розділу (150 

найменувань) та висновків. Загальний обсяг дисертації становить 200 сторінок 

друкованого тексту, вона містить 9 таблиць, 8 схем і 57 рисунків. 

 



25 

 

РОЗДІЛ 1.  

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

1.1.Загальна інформація про металокрауни 

 

Дослідження металокраунів (MC) зростає з кожним роком, зокрема через 

значне застосування цих молекул в різноманітних галузях науки. У твердому 

стані металокрауни часто використовували як будівельні блоки для одно- та 

двомірних структур, а також металоорганічні каркаси. Крім того, МС 

використовуються як прекурсори для отримання оксидів металів та здатні 

зв’язуються з багатошаровими вуглецевими нанотрубками 1,2. Нещодавні 

дослідження МС було зосереджено на вивченні механізмів інкапсуляції 

лантаноїдів(III) до макроциклічної порожнини МС, їх стабільності в розчині, 

селективному зв'язуванні аніонів, взаємодії з ДНК, а також їх застосуванню в 

ролі каркасів для спіральних пептидних молекул. Магнітні властивості МС 

продовжують досліджуватися з останніми досягненнями в області 

мономолекулярного магнетизму (SMM) та магнітного охолодження 3. Нарешті, 

продовжує свій розвиток напрям дослідження МС в якості контрастних агентів. 

Завдяки інкорпорації лантаноїдів в МС порожнину, було широко досліджено 

люмінесцентні властивості цих сполук, а також знайдено їх застосування в 

якості агентів для забарвлення та фіксації клітин, для вибіркового позначення 

некротичних клітин і використання їх як магнітно-резонансних контрастних 

агентів 4. Можливість адаптувати структуру металокраунів для отримання 

сполук, які можуть виявляти певні властивості, такі як мономолекулярний 

магнетизм або люмінесценцію, є ключовою перевагою металокраунових систем 

над іншими металокомплексами.  

Отже, металокраун - архетипний багатокутник правильної форми 

кільчастої структури, що є класом металомакроциклічних координаційних 

сполук, які є аналогами органічних краун ефірів та забезпечують високий 

ступінь геометричного та структурного контролю. Кількість нових 
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металокраунів та металомакроциклів зростає з кожним роком, разом з кількістю 

цікавих структурних, магнітних та оптичних властивостей. Металокрауни 

лишаються актуальними сполуками в різноманітних областях дослідження та 

застосування, від біонеорганічної хімії до каталізу та молекулярного 

розпізнання і розвитку систем з інноваційними магнітними властивостями 5,6. 

Так, отримані марганцеві металокрауни на основі гідроксаматних або оксимних 

лігандів показують противірусну та антибактеріальну активність і взаємодіють 

з ДНК 7–10, в той час як мідь-піразолатні металокрауни проявляють каталітичну 

активність в реакціях полімеризації метилметакрилатів 11, перекисного 

окиснення циклоалканів 12 або перетворення алкенів в похідні циклопропану 13. 

В області молекулярних рецепторів, родій-циклопентадієнілові металокрауни 

було досліджено в якості “хазяїна” для нуклеотидів у воді 14, а рутеній-аренові 

металокрауни використовують як сенсори для лужних металів 15,16 та для 

визначення іонів Li+ в морській воді 17. Марганцеві та змішано марганцеві або 

купрум(ΙΙ) металокрауни проявляють цікаві властивості як молекулярні магніти 

18–21.  

Історія металокраунів розпочинається в 1989 році, коли вперше на основі 

саліцилгідроксамової кислоти в якості полідентатного ліганда, було одержано 

металомакроциклічні сполуки 22. З того моменту високий інтерес дослідників 

до цього класу сполук залишається незмінним, що пояснюється нетривіальними 

властивостями металокраунів та зростаючою кількістю їх структурних типів.  

При використанні гідроксамових кислот в ролі лігандів, макроциклічний 

фрагмент формується з повторюваних ланок [M-N-O], так, що атоми оксигену 

розташовані в центрі кільця та здатні інкапсулювати центральний іон металу.  

Для назви металокраунів використовують два підходи – перший було 

розроблено Пекораро і в основному використовується для опису рівноваги 

“гість-хазяїн” та кристалографічних досліджень 23,24, тоді як другий підхід 

використовується при вивченні комплексоутворення в розчині 25–27. Перший 

підхід побудовано на основі номенклатури класичних краун ефірів, оскільки за 
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своєю будовою металокрауни є їх аналогами. При використанні гідроксамових 

кислот як лігандів, в циклічному оточенні сполук повторюється фрагмент –[M–

N–O]k–, де метал в кільці металокрауна та атоми нітрогену заміняють 

метиленові атоми карбону краун ефіра, а атоми оксигену, направлені до центру 

кільця, формують порожнину, яка містить центральний іон металу (Схема 1). 

Як і в краун-ефірах, назва металокрауна залежить від розміру 

металомакроциклічного кільця та кількості донорних атомів оксигену. 

Наприклад, 15-МС-5, де МС відображає назву металокраун (англ. MC), є 15-

членним кільцем, яке складається з п’яти повторюваних фрагментів –[M–N–O]– 

та п’яти донорних атомів оксигену. В назві також відображається зв’язаний 

центральний атом металу, назва ліганду та інші зв’язані чи незв’язані йони. Так, 

типова номенклатура металокрауна описується загальною формулою: 

{Mʹ(Аʹ)[r-МСMX((R,S)-L)-c]}(A)∙χH2O, де r вказує на кількість атомів, які 

формують металомакроциклічне кільце, а с на кількість атомів оксигену, які 

формують порожнину. M  ʹ– центральний атом металу, М – периферійний атом 

металу макроциклічної порожнини, L – органічний ліганд, з хіральністю (R) або 

(S) (якщо це можливо), який використовували для отримання комплексу, Х – 

гетероатом в кільці металокрауна, який координується до периферійного атома 

металу (N для гідроксамових кислот). Ступінь окиснення металу записують в 

круглих дужках римськими цифрами слідом за символом. Аніони та молекули 

води також зазначаються, і позначаються як А  ʹ (якщо аніон зв’язаний з 

центральним атомом металу або макроциклічним скелетом) або А (якщо не 

зв’язаний). Якщо відносно конфігурації ліганду не виникає питань - 

стехіометричне позначення (R або S) часто опускають. Відповідно до цієї 

номенклатури, отримуємо наступну назву: {Gd(ΙΙΙ)(NO3)[15-MCCu(ΙΙ)N(S-pheHA)-

5]}NO3, де S-pheHA – це S-фенілаланін гідроксамова кислота.  
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Другий підхід ґрунтується на кількості 

протонів, які містить ліганд (наприклад: H2L, HL-1  

L-2 та ін.) та використовується в описанні процесів 

комплексоутворення та самозбірки металокраунів 

у розчині. Для опису процесів в розчині мають 

бути визначені всі компоненти реакції, а умови 

рівноваги виражають в одиницях компонентів, які 

беруть участь в ній. Взагалі, найбільш можлива 

депротонована форма ліганду позначається як Lz-. 

Для прикладу, розглянемо формування чотирьох 

депротонованих лігандів L-1 з додатковим 

депротонуванням гідроксаматних груп ОН, 

необхідних для місткової координації. Так, Cu2+ сприяє заміщенню чотирьох 

протонів, одного для кожного ліганду, і процес рівноваги можна описати 

наступною схемою: 5Cu2++4L-1↔[Cu5(LH-1)4]
2++4H+. Ліганд в комплексі 

позначається як (LH-1)-2
 , де H-1 вказує на додатковий протон, який відривається 

при формуванні МС структури. 

Отже, для назви металокраунів, в 

залежності від того на чому 

акцентують увагу, можна 

використати два підходи - 

{Nd(ΙΙΙ)[15-MCCu(ΙΙ)N(S)-α-Alaha)-5]}3+ або 

{Nd[Cu5(HL-1)5]}
3+ (HL = (S) -α - 

Alaha) 25. Для обох випадків блоки, з 

яких складається металокраун, 

записуються в квадратних дужках. 

При синтезі МС необхідно 

враховувати декілька аспектів, таких 

як вибір ліганду, металу, 

 

Схема. 1.1. Приклади 

металокраунів у 

порівнянні з органічними 

краун ефірами. 

 

Схема 1.2. Утворення 12-МС-4 та 15-

МС-5 топології в залежності від 

геометричних параметрів хелатних 

циклів. 
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розчинника, проти-йона, стехіометрії та умов кристалізації.  

Завдяки простим підходам в методах отримання, багато лігандів на основі 

гідроксамової кислоти було використано для одержання різних МС комплексів. 

Так, наприклад, саліцилгідроксамова кислота має відповідні структурні 

параметри більш придатні для утворення 12-МС-4 топології. Ці ліганди 

формують субодиниці з ідеалізованими внутрішніми кутами 900 між п’яти- та 

шестичленними хелатними кільцями та повторюючись чотири рази створюють 

площинну 12-МС-4 структуру. Відповідно, для таких лігандів як H2PicHA та 

H2QuinHA більш характерним є формування 15-МС-5 структурного типу, коли 

утворені субодиниці з внутрішнім кутом 1080  повторюючись п’ять разів 

формують п’ятикутну структуру (Схема 1.2). Але в залежності від 

конформаційної рухливості цих лігандів та здатності йонів лантаноїдів 

виступати в ролі периферійних металів, можуть утворюватися й інші 

структурні типи МС. Так, наприклад, з саліцилгідроксамовою кислотою, окрім 

12-МС-4 структури, в залежності від вибору металу та умов реакції, було 

одержано сполуки типу 9-МС-3 28, 14-МС-5 21 та 15-МС-5 29.  

При виборі периферійних металів керуються підбором валентності 

металу, яка має компенсувати кількість протонів ліганду. Наприклад, щоб 

забезпечити баланс заряду в МС циклі для трипротонних лігандів таких як 

H3shi використовують тривалентні метали GaΙΙΙ, MnΙΙΙ, FeΙΙΙ, а для H2PicHA та 

H2QuinHA часто використовують ZnΙΙ, NiΙΙ, CuΙΙ. Однак, різні комбінації 

ліганд/периферійний метал з різними валентностями також можуть утворювати 

МС структури, проте, в таких випадках мають бути використані проти-йони, які 

компенсують заряд 30. Однією з цікавих стехіометричних варіацій є 

змішанолігандні/змішанометалічні МС на прикладі колапсованого 

металокрауна, який містить два pko- та shi3- ліганди, що координують йони MnΙΙΙ 

та NiΙΙ 31. 

Вибір центрального металу теж має значний вплив на будову МС 

комплексів. У 15-МС-5 структурі центральна порожнина екваторіально 
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координує йони лантаноїдів п’ятьма оксимними атомами оксигену. Чим 

більший кристалічний радіус йона лантаноїду, тим краще він вміщає п’ять 

донорних атомів в одній площині. На прикладі структури LnIII[15-MCCuIIN(S-

pheHA)-5]3+ було досліджено, що вона може містити лантаноїди з кристалічним 

радіусом від 1,07 Å для TmΙΙΙ до 1,24 Å для LaΙΙΙ32. Лінійне збільшення радіуса 

МС порожнини при збільшенні кристалічного радіуса лантаноїду призводить 

до збільшення відстаней CuII∙∙∙CuII та збільшення загальної площинності 

комплексу МС. Подібні комплекси LnIII[15-MC-5] з периферійними іонами 

нікелю з гліцингідроксамовою кислотою та купрумом з піколінгідроксамовою 

кислотою також вказують що центральний йон LnIII впливає на структурні 

властивості 15-МС-5 структури 33,34. У випадку 12-МС-4 радіус МС порожнини 

є меншим за розмірами і центральний йон Ln3+ розміщується над площиною 

оксигенів, і часто потребує місткових карбоксилат-аніонів та катіонів (Na+, K+), 

які компенсують заряд структури 35. В комплексі LnIII[12-MCZn
II

N(QuinHA)-

4](ДМФА)4(NO3)3 центральний іон лантаноїду координується чотирма 

молекулами ДМФА, а заряд компенсується нітрат-аніонами 36. 

 

1.2. Структурні властивості металокраунів 

 

Першими описаними були 9-МС-3, 12-МС-4 та 15-МС-5 структури з 

повторюваним фрагментом –[M–N–O]k–. Але так само як краун-ефіри було 

модифіковано для створення азакраунових 37 та тіокраунових ефірів 38, так було 

синтезовано і металокрауни з різними композиціями та топологіями. На 

теперішній час поняття “металокраун” також вкючає в себе молекули, відомі як 

“уширені” металокрауни, металокоронати, азаметалокрауни, “уширені” 

азаметалокрауни та “молекулярні колеса”. “Уширені” металокрауни - 

макроциклічні сполуки, в яких повторюваний фрагмент містить і атом карбону, 

–[M–N–C–O]n–. У металокоронатах обидва гетероатоми замінено на атоми 

оксигену та включено додаткові атоми карбону –[M–О–Cm–O]n–. 
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Азаметалокраунові комплекси містять повторюваний фрагмент –[M–N–N]n–, а 

“очікувані” азаметалокрауни –[M–N–C–N]n–. Номенклатура наведених 

металокраунів діє за тією ж схемою, як і звичайних: m-MC-n, де m - число, яке 

вказує на розмір кільця, n - кількість другого гетероатома в повторюваній ланці. 

Крім того, є металомакроциклічні комплекси, які складаються з повторюваних 

частин [M–Х], де Х-неметалічний атом. Комплекси такого типу називаються 

“молекулярні колеса”, але їх також знають як металокрауни або 

металокоронати. Таким чином структурне різноманіття металокраунів значно 

розширилось від 8-МС-4 до 60-МС-20.  

 

1.2.1. Особливості будови 9-металокраун-3 

 

Значна кількість комплексів типу 9-МС-3 було одержано на основі іонів 

ванадію(V). Вони відрізняються від більшості металокраунів тим, що в цих 

комплексах центральна порожнина завжди залишається вакантною 39,40. Це 

пояснюється тим, що ванадильні атоми оксигену формують внутрішню 

порожнину так, що координація ще одного іону металу в її середину стає 

неможливою. 

Першим синтезованим представником 9-МС-3 став комплекс [9-

MCV(V)N(shi)-3]∙3CH3OH (H3shi – саліцилгідроксамова кислота) – дев’ятичленний 

металомакроциклічний комплекс з повторюваним фрагментом –[V–N–O–]– 

 

Рис.1.1. Фрагмент молекулярної будови комплексу [9-MCV(V)N(shi)-3] з 

виділеною вакантною порожниною 39 
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(Рис. 1.1) 39. Кожен трианіон shi3- є тетрадентатним лігандом, який зв’язує два 

VO3+ іони, формуючи п’яти та шестичленні хелатні кільця. У шестичленному 

хелатному циклі йони ванадію(V) координовані через фенолятний атом 

оксигену і гідроксаматний атом нітрогену, а у п’ятичленному хелатному циклі 

через два атоми оксигену (карбоксильний і гідроксаматний). Повторення 

координаційних фрагментів призводить до утворення циклічної будови 

комплексу. Крім того, два хелатні цикли обумовлюють стереохімічну ізомерію 

кожного йону VO3+. В отриманому комплексі 9-МС-3 всі три іони ванадію 

приймають однакову абсолютну конфігурацію, що відповідає ΔΔΔ конфігурації 

гвинта. Майже схожі структури було отримано з 3-гідрокси-2-

нафтогідроксамовою та 2,4-дигідроксибензогідроксамовою кислотами 40.  

 

Рис.1.2. Фрагмент молекулярної будови комплексу{Fe(O2CCH3)3 

[9-MCFe
III

N(shi)-3]}∙3CH3OH 41 

Комплекси типу 9-МС-3 на основі йонів Fe3+, на відміну від аналогів, 

отриманих з ванадієм (V), зазвичай містять координований йон металу в 

центральній порожнині, що додатково підтверджує значний вплив стеричного 

фактору на будову 9-МС-3. В комплексі {Fe(O2CCH3)3[9-MCFe
III

N(shi)-3]}∙3CH3OH 

(Pис. 1.2) спосіб координації трианіону shi3- практично такий самий, як і в 

попередній сполуці, проте гідроксаматні атоми кисню додатково 

координуються до периферійних іонів Fe3+, таким чином кожний трианіон shi3- 

виступає пентадентатним лігандом. Три координаційні позиції центрального 

йону Fe3+ доповнено трьома карбоксильними атомами оксигену від трьох 

ацетат аніонів. Останні виступають бідентатно-містковими лігандами, 
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додатково координуючись другим атомом оксигену карбоксильних груп до 

периферійних іонів Fe3+ 41.  

Значну кількість комплексів типу 9-МС-3 було отримано на основі 

лігандів, які не містять гідроксаматної групи, наприклад, на основі оксим- 42 та 

піразолвмісних лігандів 43. Такі комплекси відносять до підтипів “зворотніх” 

металокраунів (“inversed MCs”) та азометалокраунів. 

 

1.2.2. Особливості будови 12-металокраун-4 

 

Для отримання металокраунів типу 12-MC-4 використовують 

біфункціональні ліганди, в яких друга функціональна група зазвичай 

знаходиться у β-положенні по відношенню до гідроксаматної. При координації 

таких лігандів до йонів металів утворюються конденсовані п’яти- і шестичленні 

хелатні кільця, які зв’язують сусідні периферійні йони металів. Ця координація 

 

повторюється по всьому металомакроциклу і обумовлює його майже площинну 

будову. Типовими лігандами, на основі яких отримують комплекси типу 12-

MC-4, є β-аміногідроксамові кислоти та арилгідроксамові кислоти з 

 

Рис.1.3. Фрагмент молекулярної будови комплексу 

MnII(O2CCH3)2[12-МСMn
III

N(shi)-4]∙6(CH3)2NCHO 22 
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додатковою донорною групою в орто- положенні по відношенню до 

гідроксаматної. 

Перші металокрауни, які містять перехідні метали в центральній 

порожнині, було отримано для 12-МС-4 структур 22,24,44. Першою заявленою 

структурою типу 12-МС-4 є комплекс MnII(O2CCH3)2[12-МСMn
III

N(shi)-4]6(CH3)2 

NCHO (Рис. 1.3), отриманий на основі саліцилгідроксамової кислоти 22. Для 

втілення структурного типу 12-MC-4 використовують ліганди в транс-

конформації, оскільки у випадку цис-ізомерів утворюються структури 9-MC-3. 

Майже площинне металомакроциклічне кільце має електронейтральний заряд, 

оскільки чотири ліганди shi3- нейтралізують заряд чотирьох 

позитивнозарядженних іонів мангану(ΙΙΙ). В центральній порожнині йон Mn2+ 

зв’язаний з чотирма гідроксаматними атомами оксигену в екваторіальній 

площині. Два ацетатні місткові аніони зв’язують центральний атом мангану(ΙΙ) 

з двома атомами Mn3+ , які розташовано в транс положенні відносно до йона 

Mn2+. Координаційне оточення кожного йона Mn3+, що утворює макроциклічну 

порожнину, сформовано карбоксилатним, гідроксаматним та фенолятним 

атомами оксигену та гідроксаматним атомом нітрогену 22.  

Також було отримано комплекс, в якому два бензоатні аніони виступили 

містком між центральним атомом Mn2+ та периферичними атомами Mn3+, що 

формують макроциклічну порожнину 8.  

Було одержано ряд сполук, в яких комплекси типу 12-MCMn
III

N(shi)-4 

захоплюють йони металів у свою порожнину: натрій (два іони), літій (один іон), 

калій (два іони) 46–48, фрагмент Mn2O2 
49, Dy3+ та Y3+ 50.  

 Описано комплекси, в яких одночасно зв’язуються іон лантаноїду (ІІІ) та 

йон Na+ або K+, з утворенням гетеротриметалічних структур складу 

[LnIIMIMn4
III(shiНА)4(OAc)4(OH)4]∙4H2O∙6ДМФА, де M+ = Na або K, а Ln3+ = Pr, 

Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Y 35. Іони Ln3+ та M+ знаходяться в 

транс-позиціях відносно площини металомакроциклічного фрагменту. 

Кристалічний радіус центральних йонів LnIII змінюються в межах від 1,03 Å для 
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YbIII та YIII до 1,15 Å для PrIII, зі збільшенням іонних радіусів іону Ln3+ 

зростають лінійні розміри металокраунового фрагменту (видовження зв’язків, 

збільшення порожнини металомакроциклічного кільця). Ці системи вказують 

на селективне зв’язування атомів лантаноїдів в залежності від їх розмірів – коли 

при синтезі використовують більші (LaIII and CeIII) або менші (LuIII) йони 

утворюється майже площинний комплекс Na2(OAc)2[12-MCMn
III

N(shi)-4](ДМФА)6. 

Заміна йонів Na+ на K+ не викликає значних змін розмірів комплексного 

фрагменту, проте призводить до утворення комплексів з більш площинною 

будовою останнього. 

 

Аналогічним за структурою є комплексний моноаніон 

[FeІII[FeIIІ(shiНА)(µ2-SО4)0,5(CH3ОH)l,5]4, в якому замість іонів мангану в 

утворенні металомакроциклічного каркасу задіяні йони феруму (ІІІ) 24. 

З саліцилгідроксамовою кислотою також одержано комплекс було 12-

МС-4 з галієм(ІІІ). Загалом будова металомакроциклічного каркасу 

Na2{[Na0,5[Ga(salicylНА)]4]2(µ2-OH)4} схожа до вище наведених комплексів на 

основі мангану (ІІ/ІІІ) та феруму (ІІІ), але в структурі спостерігається ряд 

відмінностей. Так, порожнина в металокрауновому фрагменті комплексу 

лишається вакантною (Рис. 1.4), а два тетраядерні металокраунові фрагменти 

з’єднуються між собою чотирма гідроксид-аніонами, які виступають містками і 

 

Рис. 1.4. Фрагмент молекулярної будови  

Na2{[Na0,5[Ga(salicylНА)]4]2(µ2-OH)4}
45 
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координуються до йонів галію(ІІІ). Іон натрію інкорпорується всередину 

порожнини за допомогою гідроксаматних атомів оксигену 

саліцилгідроксамової кислоти. На додачу, до кожного з двох 

металомакроциклічних кілець координуються два йони Na+ через гідроксаматні 

атоми оксигену45. 

 Значну кількість комплексів типу 12-МС-4 було одержано з купрумом 

(ІІ) в якості периферійного атому металу та β-аміногідроксамовими кислотами 

24,45,52,53. Металомакроциклічна порожнина формується чотирма атомами 

купрум(ІІ) та ще одним атомом купрум(ІІ) інкапсульованим всередину 

порожнини. Центральний атом координований чотирма гідроксаматними 

атомами оксигену. Кожен периферійний атом купруму(ІІ) зв’язаний з амінним 

та гідроксаматним атомами нітрогену та карбоксилатним і гідроксаматним 

атомами оксигену (Рис. 1.5). 

  

В літературі також описано отримання декількох комплексів типу 12-

MCCu
II-4 на основі shi3-, які мають подібні структури 30,51,54. З 2-

амінофенілгідроксамовою кислотою отримано комплекс, в якому два 

металокраунових фрагменти зв’язуються через два Сuпериф-Oкарбонільний зв’язки, 

утворюючи структуру “молюска” (Рис. 1.6) 51. 

 

Рис. 1.5. Фрагмент молекулярної будови [CuII
5(shi)4](Et3NH)2 
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Рис. 1.6. Фрагмент молекулярної будови {CuΙΙSO4[12-MCCu
ΙΙ-

4]∙2H2O}2∙10H2O 51 

 

Використання β-аміногідроксамових кислот призводить до отримання 

хіральних комплексів типу 12-MC-4 26. Так, на основі S-β-фенілаланін-

гідроксамової кислоти (H2S-β-pheha) було одержано комплекси CuIIX[12-MC 

Cu
II

N(S-β-pheha)-4], де X = SO4
2-, OAc-, Cl-, які згідно даних спектроскопічних 

досліджень зберігають свою будову та оптичну активність у розчині 56. 

Описано металокрауни, для яких в якості ліганду використовували органічні 

сполуки, які в β-положенні відносно гідроксаматної групи містять 

карбоксильну, гідрокси-, гідроксиіміно групи чи нітроген з гетероциклу 30,57,58.  

Структура металокраунових блоків є схожою до раніше зазначених для 

типу 12-МС-4, але агрегація частинок в різних комплексах може бути різною, 

так при використанні 3-аміно-3-гідроксиімінопропаногідроксамової та 3-

гідроксиімінобутаногідроксамової кислоти формуються металокрауни із 

зв’язаними п’яти- та шестичленними хелатними кільцями 58–60, при 

використанні α- та γ-заміщенних гідроксамових кислот з атомами купруму(ІІ)  

утворюються металокрауни з хелатними п’яти- та семичленними хелатними 

циклами 26,27,61–66. 

Серед комплексів 12-МС-4 на основі нікелю(ΙΙ) виділяють чотири основні 

типи. Так перший тип є аналогічним за будовою до 12-МСCu
ΙΙ-4, представником 

якого є (ТМА)2NiΙΙ[12-MCNi
II

N(shi)-4], де ТМА-тетраметиламоній, - це майже 

планарний комплекс, в якому чотири йони нікелю формують макроциклічну 
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порожнину, а п’ятий іон нікелю інкапсульований в центральну порожнину 

металомакроциклу. Три молекули піридину координовані до атомів нікелю, 

причому два піридина координовані до двох нікелів(ΙΙ), які формують циклічну 

порожнину, та один координується до центрального атома нікелю(ΙΙ) 67. В 

схожому комплексі (ТМА)3NiΙΙ(ОАс)[12-MCNi
II

N(nHA)-4], (де nHA- 3-гідрокси-2 

нафтогідроксамова кислота) місткові ацетатні йони з’єднують центральний іон 

нікелю та периферичний, роблячи їх п’яти координованими, тоді як інші три 

йони нікелю(ΙΙ) мають плоско квадратну конфігурацію. Подібні комплекси 

було одержано на основі саліцилгідроксамої, хінолінгідроксамової та 2-

(диметиламіно)феніл-гідроксамової кислот (Рис. 1.7) 55,67,68.  

 

Рис. 1.7. Фрагмент молекулярної будови 

[NiII
5(QuinHA)4py9](NO3)2H2O×py 55 

 

У випадку інших типів металокраунів на основі нікелю, комплекси 

складаються із змішанолігандних систем на основі H3shi та Hpko (ди-2-

піридилкетон-оксим). За своєю структурою, комплекс з двома shi3- та pko- 

[Ni5(shi)2(pko)2(OAc)2ДМФА2]∙2ДМФА∙MeOH подібний до металокраунів на 

основі мангану та купруму (Рис. 1.8). Цікаво, що в структурі відбувається 

чергування 5-5-6-6-5-5-6-6-членних хелатних циклів, тоді як у випадку 

металокраунів 12-МСМ-4 коли лігандом є тільки shi3- чергування хелатних 

циклів відбувається за 5-6-5-6-5-6 послідовністю 31.  
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Рис. 1.8. Фрагмент молекулярної будови  NiII(OAc)2[12-

МСNi
II

(shi)2(pko)2-4]∙2ДМФА 31 

 

На основі двох лігандів було синтезовано комплекс, який складається з 

двох фрагментів  [Ni5(shi)2(pko)2(MeOH)2(MCPA)]2+ та 

[Ni5(shi)3(pko)(MeOH)(H2O)(MCPA)] з’єднаних між собою вісьмома Ni2+-О 

зв’язками (Рис. 1.9). Фрагмент [Ni5(shi)3(pko)(MeOH)(H2O)(MCPA)] складається 

з хелатних циклів, які чергуються в наступній послідовності 6-6-5-5-6-5-6-5 31. 

 

Рис. 1.9. Фрагмент молекулярної будови  [Ni5(shi)2(pko)2(MeOH)2 

(MCPA)][Ni5(shi)3(pko)(MeOH)(H2O)(MCPA)]∙2MeOH∙2H2O 31 

 

Також було отримано комплекс на основі нікелю(ІІ) з ДМФА (Рис. 1.10), 

який має неплощинну будову та вакантну порожнину в 

металомакроциклічному фрагменті 31,69. Хелатні кільця в металокрауні 

чергуються в п’яти- та шестичленній послідовності. 
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Рис.1.10. Фрагмент молекулярної будови [Ni4(shi)2(pko)2(SCN)2(MeOH) 

(ДМФА)]∙MeOH∙69 

 

Існує кілька різновидів комплексів цинку(ІІ), що містять фрагмент типу 

12-МС-4. На основі піколінгідроксамової (PicHA) та хінолінгідроксамової 

(QuinHA) кислот було виділено комплекси типу 12-МС-4 складу 

[Zn5PicHA4py5](OTf)1,25(OH)0,75 та [Zn5QuinHA4py5](BF4)2 (Рис. 1.11). Будова 

металокраунового фрагменту аналогічна описаній вище. Всі йони цинку(ІІ) в 

обох випадках є пентакоординованими, аксіальні позиції Zn2+ зайняті атомами 

нітрогену від координованих молекул піридину. Іони цинку(ІІ) знаходяться у  

 

викривленому квадратно-пірамідальному координаційному вузлі. Комплекси, 

що містять іони цинку(ІІ) мають неплощинну будову. Центральний іон 

 

Рис.1.11. Фрагмент молекулярної будови 

[ZnII
5(piсHA)4py5]2∙(CF3SO3)2∙CH3OH∙ H2O∙py 55 
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цинку(ІІ) виступає над площиною чотирьох периферійних іонів цинку(ІІ) на 

1,021 та 1,051 Å для сполук [Zn5PicHA4py5](OTf)1,25(OH)0,75 та 

[Zn5QuinHA4py5](BF4)2, відповідно. При цьому, необхідно зазначити, що розмір 

порожнини для комплексів складає 0,670 та 0,646 Å, відповідно, що добре 

відповідає йонному радіусу йонів цинку(ІІ) (0,68 Å, КЧ = 5) 55. 

Крім того, було отримано комплекси на основі йонів Ln3+ та Zn2+ з 

хінолінгідроксамовою кислотою типу 12-МС-4 складу 

[LnZn4(QuinHA)4pyДМФА4](NO3)3 (Ln3+ = Dy, Yb, Рис. 1.12). У сполуках 

комплексний фрагмент складається з чотирьох іонів цинку(ІІ), що зв’язані між 

собою чотирма містково координованими хінолінгідроксамовими кислотами в 

п’ятичленні хелатні цикли двох типів. Один з хелатних циклів формується за  

 

Рис.1.12. Фрагмент молекулярної будови 

[YbZn4QuinHA4py4ДМФА4](NO3)3 
70 

 

рахунок координації ліганду до йонів цинку(ІІ) через два атоми нітрогену (один 

– з гетероциклу, а інший – гідроксаматний), а інший за рахунок координації 

через два атоми оксигену (карбоксильний і гідроксаматний). Іон лантаноїду(ІІІ) 

координований через чотири гідроксаматні атоми оксигену у порожнину 

металомакроциклу. Координаційне оточення йонів цинку(ІІ) доповнене до 

пентакоординованого атомами нітрогену молекул піридину, а йонів 

лантаноїду(ІІІ) – до октакоординованого чотирма атомами оксигену молекул 
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ДМФА. Наявність комплексних частинок складу [LnZn4QuinHA4]
3+ та 

[LnZn4PicHA4]
3+ у розчині було підтверджено методом мас-спектрометрії для 

Ln3+ = Tb, Er 36,70. 

Нещодавно було отримано перші комплекси на основі йонів цинку(ІІ) та 

піколінгідроксамової або хінолінгідроксамової кислот, що містять два 

фрагменти типу 12-МС-4, що конденсовані з фрагментом типу 24-МС-8 71,72. 

Будову комплексів складу {[Tb(Zn4PicHA4)2][Zn8(QuinHA)8py8]}(OTf3)3 (Рис. 

1.13) та {[Dy(Zn4QuinHA4)2][Zn8(QuinHA)8py8]}(OTf3)3 було встановлено  

 

методом рентгеноструктурного аналізу. Комплекси складаються з 

комплексного фрагменту [Zn8L8py8] типу 24-МС-8, який зв’язаний з двома 

фрагментами [Zn4L4] типу 12-МС-4 аксіальними зв’язками між іонами цинку(ІІ) 

та гідроксаматними атомами оксигену сусіднього блоку. Два комплексні 

фрагменти [Zn4L4] типу 12-МС-4 зв’язують один іон лантаноїду через чотири 

гідроксаматні атоми оксигену кожний, утворюючи сендвічеподібний комплекс, 

в якому йон лантаноїду є октакоординованим. Комплексні фрагменти 

[Zn8L8py8] типу 24-МС-8 складаються з восьми йонів цинку, які зв’язані між 

собою вісьмома містково координованими дианіонами піколінгідроксамової 

 

Рис.1.13. Фрагмент молекулярної будови 

{[Tb(Zn4PicHA4)2][Zn8QuinHA8py8]}(OTf3)3 (А); комплексний фрагмент Tb[Zn4L4] 

типу 12-МС-4 (B); комплексний фрагмент [Zn8L8py8] типу 24-МС-8 (C) 71 
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або хінолінгідроксамової кислот. Кожна PicHA2- або QuinHA2- координується 

до двох сусідніх іонів цинку утворюючи два п’ятичленні хелатні цикли: один з 

хелатних циклів формується за рахунок координації через гідроксаматний і 

карбоксильний атоми оксигену до йону цинка, а інший за рахунок координації 

до сусіднього йону цинка через гідроксаматний і піколіновий атоми нітрогену. 

Повторення цього фрагменту призводить до утворення 24-МС-8, в якому 

міститься два типи йонів цинку. Перший тип іонів цинку є 

пентакоординованим (Zn4), а інший гексакоординованим (Zn3). Одна з 

аксіальних позицій іонів Zn3 та Zn4 зайнята атомом нітрогену координованих 

молекул піридину, друга аксіальна позиція йонів Zn3 зайнята карбоксильними 

атомами кисню O1 PicHA2- або QuinHA2- у складі комплексних фрагментів типу 

12-МС-4. Комплексні частинки [Zn4L4] типу 12-МС-4 складаються з чотирьох 

іонів цинку(ІІ), що зв’язані між собою чотирма містково координованими 

дианіонами PicHA2- або QuinHA2-. Тип координації PicHA2- або QuinHA2- такий 

самий, як і у фрагменті 24-МС-8. Усі йони цинку є пентакоординованими, 

аксіальна координаційна позиція утворена за рахунок координації до йонів 

цинку(ІІ) гідроксаматних атомів кисню О8 із фрагменту 24-МС-8. На основі 

мас-спектрометричних досліджень було показано, що у розчині існують 

аналогічні комплекси і з іншими лантаноїдами 

({[Ln(Zn4PicHA4)2][Zn8(PicHA)8py8]}(OTf3)3, де Ln3+ = Y, La, Sm, Eu, Gd, Dy, Yb 

55 та {[Ln(Zn4QuinHA4)2][Zn8(QuinHA)8py8]}(OTf3)3, де Ln=Y3+, Nd3+, Eu3+, Gd3+, 

Tb3+, Dy3+, Yb3+, Er3+ 71,73).  

Необхідно відмітити, що всі комплекси цинку(ІІ), що містять фрагмент 

типу 12-МС-4 отримані на основі α-гідроксамових кислот, а саме 

піколінгідроксамової і хінолінгідроксамової кислот, для яких більш 

характерним є утворення комплексів типу 15-МС-5. В той же час, жодних 

літературних даних про утворення комплексів цинку(ІІ) на основі β-

гідроксамових кислот, для яких є типовим утворення саме комплексів типу 12-

МС-4, досі немає. 
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Рис.1.14. Фрагмент молекулярної будови 

[CuFe4(shiНА)4(ДМФА)6Cl2]∙2ДМФА 73 

 

Нещодавно було синтезовано перший гетеробіметалічнийний комплекс 

типу 12-МС-4 на основі перехідних металів 73. У комплексі 

[CuFe4(shiНА)4(ДМФА)6Cl2]∙2ДМФА (Рис. 1.14) чотири іони Fe3+ знаходяться 

на периферії комплексного блоку і зв’язуються чотирма дианіонами 

саліцилгідроксамової кислоти утворюючи циклічну сполуку з повторюваними 

фрагментом Fe-O-N. Іон купруму(ІІ) координований у середину 

металомакроциклічної порожнини комплексного фрагменту через чотири 

гідроксаматні атоми оксигену. Координація двох хлорид-аніонів до двох йонів 

Fe3+, що знаходяться у транс – положенях відносно купруму(ІІ), компенсує 

позитивний заряд металомакроциклу. 

 

1.2.3. Особливості будови 15-металокраун-5 

 

Напевно одним з найбільш вивчених структурних типів металокраунів є 

топологія 15-МС-5. Вперше отриманий комплекс топології 15-МС-5, який 

складається з повторюваних ланок –[M–N–O]– є непланарною структурою 

синтезованою з саліцилгідроксамовою кислотою та манганом (II/III) складу 

[MnIIMn5
III(shiНА)5(CH3CO2)2py6] (Рис.1.15) 29. Сполуку схожої будови було  
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отримано [MnIIMn5
III(shiНА)5(О2СH)2(CH3OH)Im5]∙CH3OH 74. 

Нейтральнозаряджене МС кільце складається з повторюваних ланок –[MnIII–N–

O]– та п’яти гідроксиматних атомів оксигену металомакроциклічного циклу та  

інкапсульованого іону MnII в середину порожнини. На додачу, два ацетатні 

аніони містково зв’язують центральний метал MnII з двома периферійними 

атомами MnIII макроциклічного кільця. Три іона MnIII мають конфігурацію 

пропелера, тоді як два інших мають планарну геометрію. Дослідження в 

розчині показали, що в ДМСО в якості розчинника сполука 

[MnIIMn5
III(shi)5(CH3CO2)2py6] поступово переходить в комплекс наступного 

складу [MnIIMn4
III(shi)4(CH3CO2)2py6] 

8. 

При координації двох лігандів shi3- до одного металу при площинній 

геометрії, метал розташовується під кутом 900 по відношенню до зв’язаних 

п’яти та шестичленних хелатних циклів в близько планарній 12-МС-4 структурі 

(Схема 1.2). Для утворення площинної структури в 15-МС-5 метали мають 

розміщатися під кутом 1080 відносно один одного і це досягається шляхом 

утворення двох п’ятичленних хелатних циклів (Схема 1.2). Лігандами, які 

здатні забезпечити таку конфігурацію, є α-модифіковані гідроксамові кислоти, 

серед яких можна виділити α-aminoHA, PicHA. Майже планарні комплекси 15-

МС-5 в своїй макроциклічній порожнині містять п’ять гідроксиматних атомів 

 

Рис.1.15. Фрагмент молекулярної будови [MnIIMn5
III(shiНА)5 

(CH3CO2)2py6] 
29 
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оксигену в одній площині, що ускладнює використання в якості центрального 

атома перехідних металів через менші йонні радіуси та прагнення створити 

структуру з чотирма атомами оксигену в одній площині. Однак, це дозволяє 

використовувати в ролі центральних атомів sони лантаноїдів та актиноїдів, які 

через більші йонні радіуси краще підходять для макроциклічної порожнини 15-

МС-5 структур, що можуть набувати більших значень координаційних чисел та 

утворювати більше координаційних зв’язків в структурі. 

 

Рис.1.16. Фрагменти молекулярної будови [MnIIMnIII
5(shi)5py8]∙py∙MeOH∙H2O 

(A), 8 [EuIIICuII
5(piсНА)5](NO3)3 (Б), 75 [EuIIINiII

5(shi)5(NO3)2py8]∙7py∙4H2O (В), 34  

[EuIIIZnII
5(piсHA)5(NO3)2py4]∙2H2O  (Г) 76 

 

Було синтезовано гетерометальні комплекси типу 15-МС-5, кістяк яких 

формують йони Cu2+ 75, Ni2+ 34, Zn2+ 76 або Mn2+ 8 (Рис. 1.16). Комплексний 

фрагмент [MIIIMII
5L5]

3+ в металокраунах типу 15-МС-5 складається з п’яти іонів 

3-d металів (купрум, нікель, цинк або манган), координованих містковими 

гідроксамовими кислотами так, що утворюються п’ятичленні хелатні цикли. В 
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якості центральних йонів виступають La3+, Ce3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+, Gd3+, 

Но3+, Dy3+, Er3+ 34,75–77, UO2
3+ 78, Y3+, Ag+, Hg2+, Ca2+, Pb2+ 79 (Рис. 1.16). При 

дослідженні кристалічних структур 15-МС-5 було відмічено, що для восьми 

координованих лантаноїдів іонний радіус варіюється від 1,02 Å для Но3+ до 1,16  

Å для La3+ . Також показано, що іонний радіус сильно залежить від 

координаційного числа, так наприклад, при збільшенні координаційного числа 

La3+ з 7 до 10 його іонний радіус змінюється від 1,10 до 1,27 Å 80. Таким чином, 

радіу йонів лантаноїдів має значний вплив на структуру металокраунів, зокрема 

на радіус макроциклічної порожнини – зростання іонного радіуса лантаноїду 

призводить до збільшення МС порожнини. Також, іонний радіус визначає 

відстань від площини утвореної атомами оксигену МС кільця до центрального 

йону лантаноїду - чим більший лантаноїд, тим вище він знаходиться над 

середньою площиною оксигенів.  

 

Отже, МС порожнина тим краще вміщує в себе іони лантаноїду чим вони 

менші, а при зростанні розміру іонів лантаноїдів МС порожнина намагається 

розширитись, щоб вмістити їх, при цьому відбувається деформація площинної 

структури і, як наслідок, утворюються розрихлені та чашоподібні конформації 

МС. На площинність структури МС також впливає електронна конфігурація 

периферійного металу, що показано на прикладі комплексів EuIII[15-

MCM
II

N(PicHA)-5](NO3)3, де MII виступали Zn, Cu та Ni 76. Всі метали утворюють 

 

Рис. 1.17. Схематичне порівняння структур в залежності від вибору 

периферійного іона для 15-МС-5 конформації 76 
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конформацію 15-МС-5, але діамагнітні йони цинку(II) з ізотропною 

електронною конфігурацією, знаходяться у викривлено квадратно-

пірамідальному оточенні, а йони купруму (II), завдяки ефекту Яна-Тейлера, та 

нікель(II) знаходяться у викривлено тетрагонально-октаедричному або 

площинно квадратному оточенні, утворюючи більш площині структури. (Рис. 

1.17). 

 

 Цікавим є також той факт, що вибір розчинника для кристалізації 

комплексу може обумовити його різну упаковку. Так, на основі S-

фенілаланінгідроксамової кислоти (Н2S-PheHA) при синтезі у воді було 

отримано комплекси складу [LnCu5S-(PheHA)5(NO3)(OH)](NO3) 5H2O (Ln3+ = 

La, Sm, Dy, Ho) 18,81, в яких два сусідні фрагменти [LnCu5S-

(PheHA)5(NO3)(OH)]+ утворюють гідрофобні кишені за рахунок слабких 

взаємодій між фрагментами типу 15-МС-5, тоді як при кристалізації того ж 

самого комплексу з суміші метанол:вода (5:1) утворюються комплекси складу 

{[LnCu5S-(PheHA)5(NO3)(H2O)](NO3)2∙nH2O}n (Ln3+ = Sm, Dy, Gd, Ho), в яких 

сусідні металокраунові фрагменти зв’язані між собою за допомогою аксіальних 

зв’язків між іоном купрум(ІІ) одного фрагменту та карбоксильним атомом 

оксигену сусіднього фрагменту, таким чином, що формуються завитоподібні 

1D-координаційні полімери (Рис. 1.18).  

 

А 

 

    

Б 

Рис.1.18.Фрагменти молекулярної будови  

[LаCu5S(PheHA)5(NO3)(OH)] (NO3) 5H2O (А) та 

{[GdCu5S(PheHA)5(NO3)(H2O)] (NO3)2∙nH2O}n (Б) 
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1.2.4. Нові структурні типи металокраунів.  

 

Окрім вже типових архітектур типу 9-МС-3, 12-МС-4 та 15-МС-5 

останнім часом з’являються публікації присвячені новим структурним типам 

металокраунів. Зазвичай такі комплекси було отримано з іонами Zn2+ та Mn2+/ 3+ 

випадково при спробах отримати гетерометальні комплекси типу 15-МС-5. Так, 

з суміші, що містить Zn(NO3)2:PicHA:Eu(NO3)3 у співвідношенні 5:5:1 було 

отримано центросиметричний комплекс складу [Zn4(PicHA)2(OAc)4(ДМФА)2], 

що можна умовно віднести до типу 6-МС-2 (Рис. 1.19, А). Кожен з двох 

дианіонів PicHA у комплексі координується до двох іонів цинку, утворюючи 

два п’ятичленних хелатні цикли (один за рахунок координації ліганду до йонів 

цинку Zn1 через гідроксаматний і карбоксильний атоми оксигену, а інший за 

рахунок координації через гідроксаматний і піридиновий атоми нітрогену до 

іонів цинку Zn2). Утворені біядерні фрагменти зв’язані між собою, за рахунок 

утворення зв’язку між іонами цинку Zn2 і гідроксаматними атомами оксигену 

O2 з “сусіднього” біядерного фрагменту. Окрім того, такі біядерні фрагменти 

складу Zn2PicHA зв’язані між собою чотирма містково-координованими 

ацетатами 55. 

 

 

Рис. 1.19.Фрагменти молекулярної будови [Zn4PicHA2(OAc)4ДМФА2](А), 

[Cu4(PicHA)2(PicHA)2](ClO4)2∙2ДМФА(Б), {[MnIII
4Dy2(shiНА)4(OAc) (NO3)2(µ-

O)(µ-OH)ДМФА2py6]∙2ДМФА∙py)}2 (В) 
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Взаємодія між перхлоратом купруму(ІІ) і піколінгідроксамовою кислотою 

у метанолі призвела до утворення колапсованого 12-МС-4 складу 

[Cu4(HPicHA)2(PicHA)2](ClO4)2∙2ДМФА 82. На відміну від неколапсованих 

металокраунів у даній структурі є два типи координації аніонів 

піколінгідроксамової кислоти (Рис. 1.19, Б). Дианіони PicHA2- координуються 

до двох сусідніх іонів купруму(ІІ), формуючи п’ятичленні хелатні кільця (одне 

за рахунок координації до Cu1 та Cu1A через два атоми кисню (карбоксильний 

і гідроксаматний), а інше за рахунок координації Cu2 та Cu2A через два атоми 

азоту (піридиновий і гідроксаматний). Утворені біядерні фрагменти складу 

Cu2PicHA зшиваються між собою за допомогою зв’язку між гідроксаматним 

атомом оксигену О4(О4А) PicHA2- та іонами Cu2A(Cu2) сусіднього біядерного 

фрагменту. У комплексі в якості додаткового місткового ліганду виступають 

моноаніони піколінгідроксамової кислоти. Аніони HPicHA- доповнюють 

координаційну сферу іонів купруму(ІІ) Cu1 або Cu1A зв’язуючи їх у 

п’ятичленні хелатні цикли через гідроксаматний і піридиновий атоми 

нітрогену, а крім того координуються до іонів купруму(ІІ) Cu2A або Cu2 через 

гідроксаматний атом оксигену. Карбоксильні атоми оксигену HPicHA- при 

цьому залишаються некоординованими. 

Взаємодія саліцилгідроксамової або 5-хлорсаліцилгідроксамової кислоти 

(H3ClshiНА) з солями мангану(ІІ) і лантаноїдів(ІІІ) у співвідношенні 4:4:1 

призводить до утворення гетерометальних сполук складу 

{[MnIII
4Ln2(shiНА)4(OAc)(NO3)2(µ-O)(µ-OH)(ДМФА)2py6]∙2(ДМФА)∙py)}2 

21, де 

Ln3+ =Y, Gd, Tb, Dy, Ho, та {[MnIII
4Ln2(ClshiНА)4(OAc)3(μ3-OCH3)(μ3-

O)(CH3OH)6(H2O)]∙2CH3OH∙nH2O)}2 
83, де Ln3+ = Eu, Gd, Tb, Dy, що можна 

віднести до типу комплексів 14-МС-5 (Рис. 1.19, В). Металомакроциклічний 

остов комплексу утворений чотирма іонами Mn3+ та одним йоном Ln3+, що 

зв’язані між собою за допомогою чотирьох Cl-shiНА3- або shiНА3-. Таким 

чином, ці комплекси є першими прикладами гідроксаматних металокраунів, в 

яких периферійним іоном металу виступає іон лантаноїду і в порожнині 
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спостерігається мотив [M-N-O-M-N-O-Ln-O-N-M-O-N-M]. В середину 

порожнини даних металомакроциклів координований іон лантаноїду(ІІІ) за 

рахунок утворення зв’язків з чотирма гідроксаматними атомами оксигену і 

одним атомом оксигену μ3-O
2-.  

 

1.3. Функціональні властивості металокраунів 

 

Гідроксаматним металокраунам притаманний цілий ряд цікавих 

властивостей, таких як здатність виступати катіонними, аніонними, 

молекулярними і хіральними розпізнаваючими агентами, а крім того цей клас 

сполук проявляє біоактивність, сорбційні властивості, можуть 

використовуватися як агенти для молекулярного розпізнавання, а також в 

якості люмінесцентних матеріалів, будівельних блоків для мезопористих 

матеріалів, мономолекулярних магнітів (SMM) та потенційних  контрастних 

агентів для МРТ. Комплекси типу 15-МС-5 з купрумом(ІІ) використовуються як 

селективні молекулярні агенти для зв’язування ураніл-катіону та токсичних 

йонів свинцю та ртуті. 

Використання металокраунів в якості будівельних блоків. Використання 

металокраунів як конструкційних блоків. Завдяки тому, що комплекси типу 12-

МС-4 і 15-МС-5 зберігають свою будову у розчинах, містять вакантні аксіальні 

донорні позиції у йонів металів, є практично планарними, що забезпечує 

відсутність стеричних перешкод, вони є потенційно цікавими з точки зору 

використання їх як будівельних блоків для отримання дискретних сполук 

більшої ядерності та координаційних полімерів. Першим комплексом на основі 

металокрауну як будівельного блоку є {[Cu5(S-β-

pheHA)4(NO3)2][Cu2(C6H5CO2)4](C6H5CO2)}n, отриманий при взаємодії 

комплексу купруму(ІІ) типу 12-МС-4 з бензоатом купруму(ІІ) 84. Комплекс є 

хіральним 2D-координаційним полімером, у кристалічній решітці якого 

містяться порожнини розміром 8×9 Å. Сольватні молекули води, що містяться у 
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порожнинах кристалічної решітки комплексу, згідно даних термогравіметрії 

можливо видалити при температурі 110 °С. Комплекс 

[Cu(en)2(H2O)2]n[Cu(en)2(H2O)(μ-H2O) {Cu5(macz)4(H2O)3}2]n, де macz3- трианіон 

малономоногідроксамової кислоти, є 1D-координаційним полімером, у 

кристалічній решітці якого містяться порожнини розміром приблизно 7×8 Å, є 

ще одним прикладом використання комплексних блоків типу 12-МС-4 для 

отримання сполук з пористими кристалічними гратками 57. 

Ряд цікавих сполук було отримано внаслідок взаємодії купрум(ІІ) 12-МС-

4 з нейтральними N-донорними лігандами (4,4'-біпіридин (4,4'-bipy), піразин 

(pz) та 4,4'-азопіридин (4,4'-azp), Рис. 1.20).  

Взаємодія 4,4'-bipy з реакційною сумішшю, що містить Cu(ClO4)2 та 2-

(диметиламіно)-фенілгідроксамову кислоту (H2daphHA) веде до утворення 2D-

координаційного полімеру {[Cu5(daphHA)4(4,4'-bipy)3](ClO4)2·H2O}n  85. Дві 

молекули 4,4'-bipy зв’язують два сусідні фрагменти 12-МС-4 (кожна 4,4'-bipy 

координована до центрального і периферійного йонів купруму(ІІ) з сусідніх 

металокраунових фрагментів), що призводить до утворення 1D-ланцюжків. 

Сусідні 1D ланцюжки поєднуються між собою, формуючи 2D-полімер, завдяки 

координації третьої молекули 4,4'-bipy до двох периферійних іонів CuII з 

фрагментів 12-МС-4, що належать сусіднім 1D-ланцюжкам. 1D-полімери 

{[Cu5(daphHA)4(4,4'-azp)2(MeOH)2](ClO4)2}n  та 

{[Cu5(aphHA)4(pz)2(MeOH)3](ClO4)2×MeOH}n, де H2aphHA це 2-(аміно)-

фенілгідроксамова кислота, було отримано аналогічним чином при 

використанні як зшиваючого агенту 4,4'-azp або pz замість 4,4'-bipy 85. У 

комплексах металокарунові катіони [Cu5L4]
2+ поєднані 4,4'-azp або pz, що 

містково координовані до двох периферійних іонів купруму(ІІ) з сусідніх 

фрагментів типу 12-МС-4. 
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Рис. 1.20. Сполуки отримані на основі CuII 12-металокраунів-4 як будівельних 

блоків 85а. 

 

Взаємодія 12-МС-4 з аніонними лінкерами, на відміну від сполук 

отриманих при використанні нейтральних зшиваючи агентів, призвела до 

утворення комплексів з пористими кристалічними гратками 33,86. Комплекси 

[Cu5(ahpha)4(m-C8H4O4)(H2O)]×9H2O, [Cu5(ahpha)4(m-C8H4O4)(H2O)] 

×2MeOH×ДМФА  та [Cu5(ahpha)4(p-C8H4O4)(H2O)2]2×14H2O (де ahpha2- – 

дианіон 3-аміно-3-гідроксиімінопропангідроксамової кислоти, m- та p-C8H4O4 

відповідні дианіони фталевих кислот, Рис.1.20.) були отримані внаслідок 

взаємодії 12-МС-4 з різними полікарбоксилатами 86. Комплекси є дискретними 

сполуками, у яких завдяки особливостям упаковки (наявності водневих зв’язків 

або π-π стекінгу) в кристалічних решітках є порожнини заповнені сольватними 

молекулами розчинника. Взаємодія між [Cu5(ahpha)4]
2+ та [Cr(C2O4)3]

3- 

призводить до утворення сімнадцятиядерного комплексу 

[Cu5(ahpha)4]3[Cr(C2O4)3]2 
86. Сполука [Cu5(ahpha)4]3[Cr(C2O4)3]2 на сьогоднішній 
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день є єдиним прикладом тримеризації металокраунів. Завдяки існуванню 

розгалуженої системи водневих зв’язків у кристалічній гратці є порожнини, 

заповнені сольватними молекулами розчинника (об’єм порожнин скаладає 

приблизно 27% від об’єму елементарної комірки). 

Більшість координаційних полімерів або дискретних комплексів на основі 

блоків CuII
5LnIII типу 15-МС-5 не є пористими 87. Взаємодія Ln3+ - Cu2+ 15-МС-5 

на основі різних α-аміногідроксамових кислот з адипатом або ароматичними 

полікарбоксилатами призводить до формування дискретних комплексів або 1D-

координаційних полімерів в залежності від вибору замісника в 

аміногідроксамовій кислоті та іону Ln3+ у металокрауновому фрагменті 88 (Рис. 

1.21). 

 

Рис. 1.21. Сполуки отримані на основі CuII 15-металокраунів-5 як будівельних 

блоків 85а. 

 

Відомо тільки декілька прикладів комплексів на основі будівельних 

блоків типу 15-МС-5. Взаємодія між [LaCu5(L-pheHA)5](NO3)2.5(OH)0.5 (де L-

pheHA це L-фенілаланінгідроксамат дианіон) і пімелатом літію (Li2pim) 
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призводить до утворення комплексу [LaCu5(L-pheHA)5(pim)1.5]2, 
75 в 

кристалічній решітці якого знаходяться канали з діаметром 2,4 нм (43 % об’єму 

елементарної комірки) 75. Десольватований зразок комплексу практично не 

адсорбує нітроген, що може свідчити про колапс структури внаслідок 

видалення молекул води. Однак, десольватований зразок комплексу [LaCu5(L-

pheHA)5(pim)1.5]2 має здатність адсорбувати метилоранж з ацетонового розчину. 

Ще один пористий 1D-координаційний полімер {[(GdCu5(GlyHA)5(H2O)2) 

(GdCu5(GlyHA)5(H2O)3)(m-C8H4O4)3]}n (де GlyHA2- це дианіон 

гліцингідроксамової кислоти) було отримано внаслідок взаємодії 

[GdCu5(GlyHA)5(NO3)2(H2O)6](NO3)×5H2O та натрієвої солі ізофталевої кислоти 

[68].  

Таким чином, металокрауни на основі гідроксамових кислот є одним з 

цікавих класів поліядерних комплексів завдяки різноманіттю їх структурних 

підтипів, легкості отримання, нетривіальним оптичним і магнітним 

властивостям. Можливість використання металокраунів як конструкційних 

блоків для створення координаційних полімерів з пористими кристалічними 

гратками дозволяє розглядати цей класс комплексів як основу для створення 

мультифункціональних матеріалів.  

Люмінесцентні властивості. Металокрауни, які в центрі 

металомакроциклічної порожнини містять лантаноїди здатні проявляти 

люмінесценцію. В якості металу, який формує макроциклічну порожнину, було 

обрано ZnII, оскільки він має конфігурацію d10, і, отже, не має видимих d-d 

переходів що перешкоджатимуть оптичним властивостям. Завдяки просторовій 

координаційнаційній геометрії іонів ZnII можна отримати незвичні структури 

MC, проте, не всі підходять для лантанідної сенсибілізації. При пошуці 

ефективного сенсибілізатора важливим є кількість молекул розчинника, 

зв'язаних з іонами лантаноїда. Обмеження сольватації іону лантаноїду 

покращує ефективність сенсибілізації, оскільки коливання молекул розчинника 

(СН, ОН, і/або NH зв'язків) гасять лантаноїдну люмінесценцію. Комплекс LnIII 
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[12-MCZnIIN (L)-4]2[24-MCZnIIN(L)-8]3+ (L = PicHA або QuinHA) має структуру 

"інкапсульованого сендвіча", що повністю обмежує вплив розчинника до іона 

лантаноїда (Рис. 1.22) 72. У цій системі було встановлено, що поглинання 

лігандів було недостатньою енергією для сенсибілізації видно випромінюючих 

лантаноїдів. Проте, для вибраних лантаноїдів (LnIII = YbIII та NdIII)  

 

 

Рис. 1.22. Молекулярна структура TbIII[12-MCZn
II

N (picHА)-4]2 [24-MCZn
II

N (picHА)-8]3+, 

вздовж осі a (a) та c(б) 72; та DyIII [12-MCZn
II

N (QuinHA)-4]2[24-MCZn
II

N (QuinHA) -8]3+, 

вигляд вздовж осі a (в) і c (г) 71. 12-MC-4 MC кільце виділено жирнішим 

шрифтом. 
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сенсибілізація досягалась як в дейтированих, так і протонізованих розчинниках. 

З метою наявності перенесення поглинання в видимому діапазоні, були 

синтезовані аналогічні MC використовуючи H2QuinHA як ліганд для утворення 

LnIII [12-MCZn
II

N (QuinHA) -4]2[24-MCZn
II

N (QuinHA) -8]3+ комплексів (Рис. 1.23. в, г) 71.  

 

 

 

Рис. 1.23. Спектри емісії комплексів LnIII[12-MCZn
II

N (QuinHA) -4]2[24-MCZn
II

N 

(QuinHA) -8]3+ в твердому стані (λex = 420нм, суцільна лінія) та в розчині метанолу 

(1 мг / мл, λex = 370 нм, пунктирна лінія). (зверху) YbIII, λem = 980 нм; (середина) 

NdIII, λem = 1064 нм; (нижній) ErIII, λem = 1525 нм 32. 
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Типовий π-π* перехід QuinHA в MC залишається подібним до PicHA системи; 

проте, нова широка смуга поглинання спостерігалася приблизно при 380 нм. Це 

поглинання було незалежним від вибору йону LnIII та віднесено до перенесення 

заряду метал-ліганд (МЛПЗ) або ліганд-метал (ЛМПЗ). Це поглинання не мало 

достатньої енергії для помітної сенсибілізації, що випромінюють лантаноїди, 

але збудження внаслідок цього стану призвело до сильного випромінювання в 

ближній області ІЧ. Сильне випромінювання похідних YbIII, NdIII та ErIII 

дозволило отримати спектри високого розширення (Рис. 1.23).  

Особливу увагу приділяють надзвичайно високому квантовому виходу 

люмінесценції для NdIII і ErIII, на додаток до здатності до сенсибілізації цієї 

люмінесценції в ближній видимій та видимій областях.  

Каталітична активність. Кілька металокраунових систем на основі 

купруму-піразолатних систем проявляють каталітичну активність. Аза-12-

MCCu
I
N(pz*) -4, де Hpz*- це похідні піразолу, каталізує перетворення алкенів у 

відповідні похідні циклопропану. Три зворотні аза-(³3-OH)-(Hpz) X[9-

MCCuIIN(pz)-3] комплекси, де pz – піразолат і X являє собою (O2CCH3)2, 

(O2CCH3)(OCH3) або (OCH3)2, також каталізують реакцію олефінів з 

діазокомпонентами, з утворенням похідних циклопропану. Ці реакції 

протікають зі співвідношенням цис/транс на користь більш повільного 

продукту. 24-MCCuIIN (dmpz) -8, де dmpz є диметилпіразолат буде стехіометрично 

окиснювати PPh3 в інертній атмосфері в піридині, толуолі, реакція каталітична. 

54-MCCu
II

N(dmpz)-8 комплекс також каталізує перетворення оксиду вуглецю до 

діоксиду вуглецю, ароматичних амінів до азобензолів, і дибензиламіну до N-

бензиліденбензиламіну. На завершення, комплекс аза-12-MCCuI-4 з 

каталізатором перетворює первинні ароматичні аміни на відповідні азобензоли 

89.  

Біологічна активність. Ряд металокраунів є біоактивними, так 12-МСNi
2+-

4 комплекси виявляють антибактеріальну дію і здатні змінювати структуру 

ДНК. Комплекс [12-MCNi
2+

N(Hshi)2(pko)2-4](X)2, де X = SCN-, NNN-, OCN-, з 
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вакантною порожниною і металокраун NiII(O2CCH3)2[12-MCNi
2+

N(Hshi)2(pko)2-4] 

було протестовано в якості антибактеріального агента для Bacillus subtilus, 

Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, X. campestris, Escherichia coli i P.mirabilis 

[58]. Всі комплекси проявили вищу активність порівняно з Ni(CH3COO)2. В 

аналогічних дослідженнях було показано, що комплекси 12-МСMn
2+-4 теж 

здатні проявляти антибактеріальну дію [66, 88]. Серед всіх досліджених 

комплексів найбільшу антибактеріальну активність проявляє сполука MnII [15-

MC-MnIII
N(shi)-5]. 
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Стислі підсумки з огляду літератури   

1. Загальновідомо, що металокрауни (МСs) – клас металомакроциклічних 

координаційних сполук, що за своєю будовою є аналогами класичних краун-

ефірів і мають топологію архетипних циклічних багатокутників правильної 

форми. При використанні гідроксаматних лігандів, макроциклічний фрагмент 

формується з повторюваних ланок [M-N-O] таким чином, що атоми оксигену 

розташовані в центрі кільця та здатні інкапсулювати центральний іон металу.  

2. Згідно літературних джерел, металокрауни на основі гідроксамових 

кислот – одні з найбільш широко досліджених представників свого класу. 

Значний вплив на будову МС комплексів має як вибір центрального так і 

периферійних металів. Варіюючи умови проведення реакції та системи металів, 

що використовувалися, вдалося одержати різні типи типи металокраунів, 

найпоширеніші з яких 9-МС-3, 12-МС-4 та 15-МС-5. Однак, з кожним роком 

повідомляється про отримання нових структурних типів МС, серед яких 

важливе місце посідають колапсовані металокрауни. 

3. Металокрауни типу 9-МС-3 зазвичай мають циклічну структуру, на їх 

будову сильно впливають стеричні фактори. Одержані металокрауни з 

периферійними іонами ванадію характеризуються вакантною центральною 

порожниною. 

4. За даними, що було отримано з досліджень минулих років, для 

отримання металокраунів типу 12-MC-4 використовують біфункціональні 

ліганди, в яких друга функціональна група зазвичай знаходиться у β-положенні 

по відношенню до гідроксаматної. При координації таких лігандів до одного 

металу при площинній геометрії, метал розташовується під кутом ~900 по 

відношенню до зв’язаних п’яти та шестичленних хелатних циклів в майже 

планарній 12-МС-4 структурі. Металомакроциклічна порожнина формується 

чотирма атомами металу та ще одним атомом металу інкапсульованим 

всередину порожнини.  
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5. Напевно одним з найбільш вивчених структурних типів металокраунів 

є топологія 15-МС-5. Для утворення площинної структури в 15-МС-5 метали 

мають розміщатися ~1080 відносно один відносно одного і це досягається 

шляхом утворення п’ятичленних хелатних циклів. Лігандами, які здатні 

забезпечити таку конфігурацію, є α-модифіковані гідроксамові кислоти. Майже 

планарні комплекси 15-МС-5 в своїй МС порожнині мають 5 атомів оксигену в 

одній площині, що ускладнює використання в якості центрального атома 

перехідні метали через малі йонні радіуси та прагнення до формування 12-МС-

4. Однак, це дозволяє використовувати в ролі центральних атомів іони 

лантаноїдів та актиноїдів, які через більші йонні радіуси краще підходять для 

МС порожнини 15-МС-5 структур. 

6. Завдяки ряду нетривіальних властивостей, таких як здатність проявляти 

біоактивність, сорбційні властивості, використання в якості агентів для 

молекулярного розпізнавання, люмінесцентних матеріалів, будівельних блоків 

для мезопористих матеріалів, молекулярних магнітів (SMM) та потенційних 

контрастних агентів для МРТ, металокрауни посідають важливе місце в 

супрамолекулярній та координаційні хімії. Зазначені напрямки використаня та 

властивості данних систем зумовили наш інтерес до дослідження 

металокраунових сполук в даній роботі.  

 

 Основні ідеї та поставлені завдання, які потрібно було дослідити та 

вирішити в роботі: 

o отримати гідроксаматні ліганди з суміжними піридиновими та 

хіноліновими групами в -положенні до гідроксамової групи (в тому 

числі у вигляді монокристалів). Підтвердити склад та індивідуальність 

отриманих сполук методами елементного аналізу, ESI мас-спектрометрії, 

ЯМР та ІЧ спектроскопії.  

o провести експерименти з вивчення комплексоутворення одержаних 

гідроксаматних лігандів з солями купруму(ІІ) та кобальту(ІІ) за 
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допомогою методів потенціометричного рН-титрування, UV-VIS 

спектрофотометрії, ESI мас-спектрометрії. 

o провести синтетичну роботу для отримання гомо- та гетерометалічних 

металокраунових координаційних сполук купрум(ІІ) на основі 

синтезованих лігандів. Визначити склад та дослідити індивідуальність 

отриманих сполук. Молекулярну та кристалічну будову отриманих КС у 

кристалічнму вигляді дослідити методом РСтА. 

o отримати та дослідити гомо- та гетерометалічні МС з кобальтом(ІІ/ІІІ) в 

якості металу, що формує металомакроциклічну порожнину з 

гідроксаматними лігандами.  

o дослідити вплив аксіальних лігандів на будову та конформаційну 

здатність синтезованих металокраунів.  

o дослідити можливість взаємодії отриманих металокраунових сполук з G-

квадруплексними ДНК. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

2.1 Вихідні речовини 

Для синтезу лігандів брали наступні реактиви: етиловий ефір піколінової 

кислоти фірми “Fluka”, хінолінкарбонову кислоту фірми "Sigma Aldrich", 

гідрохлорид гідроксиламіну, гідроксид натрію, хлористоводневу кислоту, н-

метилморфолін, етилхлорформіат кваліфікації “ч” або “чда”. Органічні 

розчинники реактивної чистоти використовували без додаткової очистки. 

Дихлорометан попередньо осушували над оксидом кальцію та переганяли над 

пентаоксидом фосфору. 

Для отримання комплексних сполук як вихідні речовини брали 

Co(NO3)2·6H2O, Co(CF3SO3)2·6H2O, Cu(ClO4)26H2O, Cu(NO3)23H2O, 

Ca(NO3)2·6H2O, CaCl2·6H2O, KNO3, TlNO3, Pb(ClO4)23H2O, Pr(NO3)36H2O, 

Nd(NO3)36H2O, Dy(NO3)35H2O, Er(NO3)35H2O, Tb(NO3)35H2O, CeCl3·H2O, 

Ho(NO3)2·6H2O, морфолін, триетаноламін  кваліфікації “чда” або “хч”. 

Органічні розчинники реактивної чистоти використовували без додаткової 

очистки. В разі необхідності розчинники очищали за відомими методиками. 

Підтвердження ідентичності отриманих речовин проводили за допомогою 

елементного аналізу, ESI мас-спектрометрії, ІЧ- та ЯМР-спектроскопії, 

рентгеноструктурного аналізу.  

При дослідженнях взаємодії металокраунів з ДНК використовували 22-

мірний дезоксирибонуклеотид з теломерною послідовністю AG3(TTAGGG)3 

(22Htel G-квадруплекс). Референтний одноланцюговий дванадцятимер з 

випадковою послідовністю d(GTTAGTACTTGG) (ssDNA) було синтезовано та 

очищено методом високоефективної рідинної хроматографії в Геномеді 

(Варшава, Польща) та було використано без подальшої очистки. Концентрацію 

визначали при 260 нм та 85°С використовуючи літературні дані молярного 

адсорбційного поглинання нуклеотидних частинок 90. Всі експерименти 

виконувалися в розчині буфера, що складається з 10 мМоль натрію какоділату 
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та 100 мМоль NaCl (рН=7,2). Зразок інкубували при 90°С протягом 5 хв, а потім 

повільно охолоджували до кімнатної температури і зберігали при температурі 

4°С протягом ночі. 

Концентрацію металокрауна Сu 15-MC-5 контролювали з допомогою 

вимірювання молярної адсорбції МС, при відомій концентраї іонів Сu, 

отриманих з вимірювань ICP-OES. Стокові розчини МС були приготовані в 

дистильованій воді, а стабільність розчинів контролювали шляхом зняття 

спектрів поглинання перед кожним експериментом.  

 

2.2 Методи дослідження синтезованих сполук 

 

2.2.1. Елементний аналіз 

Елементний аналіз отриманих речовин, а саме визначення вмісту 

карбону, нітрогену та гідрогену, проводили на аналізаторі Perkin-Elmer 2400 

CHN. 

2.2.2. ІЧ-спектроскопія 

ІЧ-спектри твердих зразків (таблетки з KBr) в межах 400–4000 см-1 

записували на Фур’є ІЧ спектрометрі Perkin-Elmer BX. Коливальні частоти (N-

O) (валентні коливання гідроксаматної групи) та (С=О) Амід I (валентні 

коливання карбонільної групи) відносили методом порівняння ІЧ-спектрів 

гідроксамових лігандів і відповідних комплексів. 

2.2.3. ЯМР-спектроскопія 

Спектри ЯМР на ядрах 1Н, 13С реєстрували на імпульсному 

радіоспектрометрі Bruker AC-500 з робочою частотою 500,13 MГц для ядер 1Н, 

125,76 МГц для 13С при 293 К. Для запису спектрів використовували розчини 

сполук в ДМСО-d6, та як внутрішній стандарт - тетраметилсилан; для розчинів 

в дейтерованій воді - внутрішній стандарт діоксан. Хімічні зсуви виміряні в м.ч. 

в шкалі  відносно тетраметилсилану. 
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2.2.4. Мас-спектрометрія 

Електроспрей (ESI) мас-спектри записували на мас-спектрометрі 

Finnagan TSQ 700. Для приготування зразків використовували метанол або 

суміш метанол - вода (1:2), при концентрації розчинів 0,2-1 мг/мл. Діапазон 

сканування лежав в межах m/z 50-2000. Інтерпретація мас-спектрів поліядерних 

сполук та віднесення патернів ізотопного розподілу для позитивно заряджених 

іонних кластерів проводили за допомогою програми Isopro 3.0. 

2.2.5. Спектроскопія ЕПР. 

EПР-спектри були отримані на спектрометрі Bruker ELEXSYS E500 CW-

EPR в Х-частотному діапазоні (9,3 GHz) при 120 К. В якосі розчинника 

використовувалася суміш вода/метанол (20/80, о/о). При дослідженні 

комплексоутворення в розчині концентрації вихідних розчинів мали наступні 

значення: с(Cu2+) = 1·10−3 моль/л, с(L) = 1−2·10−3 моль/л. Як стандарт при 

розрахунку параметру g використовували дифенілпікрилгідразид (dpph). 

Величини g-факторів були розраховані відповідно до формули: 

g=hʋ/βH 

де h− стала Планка, ʋ − робоча частота приладу, β− магнетон Бора, Н− 

напруженість поля. 

2.2.6. Потенціометричне рН-титрування. 

Потенціометричне рН-титрування проводили за допомогою автоматичної 

титруючої системи METHROM Titrando 809. Як розчинник використовувалась 

суміш метанол-вода (80/20, о/о). Постійна іонна сила досягалась додаванням 

фонового електроліту NaClO4 (0,1 моль/л). Температура в ході експерименту 

складала 25о±0,02оС. За даних умов іонний добуток води складав 14,42. 

Загальний об’єм розчину в процесі експерименту знаходився в межах 

3,15−3,4 см3. Як тирант використовувався розчин NaOH в суміші метанол-вода 

(80/20, о/о) концентрацією 0,098 моль/л. Крок титрування становив 0,003 см3. 

Як електрод використовували мікрокомбінований скляно-каломельний 

електрод RUSSEL SMAW 711. Перед кожним дослідом електрод калібрували 
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по концентрації йонів гідрогену 91. Для калібрування використовували розчин 

HClO4 в суміші метанол-вода (80/20, о/о) концентрацією 0,093 моль/л. 

Реєстрація експериментальних даних проводили за допомогою програми 

Tiamo. Визначення характеристик електроду було здійснено за допомогою 

програмного пакету Glee. Константи дисоціації лігандів та стійкості комплексів 

були розраховані за допомогою програми SUPERQUAD 92. 

Концентрації лігандів становили 1·10−3 моль/л. Титрування ліганду лугом 

проводили як за відсутності солей металів, так і в присутності нітрату 

купруму(ІІ) (співвідношення метал:ліганд = 1:2 та 1:1). Кожен експеримент 

проводили тричі, в розрахунках використовували середнє арифметичне даних 

від трьох експериментів. Точну концентрацію ліганду в випадку кожного 

експерименту знаходили за методом Грана 93. Кумулятивні константи стійкості 

знайдені, виходячи з рівняння: 

βpqr= [MpHqLr]/[M]p[H]q[L]r 

Отримані стандартні відхилення у величинах констант обумовлені тільки 

випадковими похибками. 

2.2.7. Рентгеноструктурний аналіз 

Рентгеноструктурний аналіз здійснювали на автоматичному 

дифрактометрі Nonius Kappa CCD методом -сканування на MoК-

випромінювання. Одержані структури розшифровано прямими методами з 

використанням програми SHELXS-97  та уточнено в повноматричному варіанті 

в анізотропному режимі для неводневих атомів за допомогою програми 

SHELXL-97 94. Атоми гідрогену O-H i N-H груп було локалізовано об’єктивно з 

диференційних Фур’є-синтезів, їх позиційні та ізотропні термальні параметри 

включалися в подальші стадії уточнення. Координати С-Н протонів 

розраховувалися з ідеалізованої геометрії відповідних груп, до яких входили 

дані протони. 
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2.2.8. Круговий дихроїзм 

Спектри кругового дихроїзму (КД) були виміряні в спектральному 

діапазоні 200-390 нм (швидкість сканування 100 нм/хв) в кварцевих 

односантиметрових кюветах на спектрополяриметрі J-810 при температурі 

25°С. Спектри записувалися в кварцевих кюветах довжиною 1 см і результати 

дослідження усереднювалися після проведення 3 сканувань. КД титрування G-

квадруплекса здійснювалося для раніше приготовленого квадруплекса 

(концентрація 2 мкМ) з подальшим додаванням металокрауна. Кожне наступне 

додавання MC проводилося з інтервалом 2 хв. для встановлення рівноваги у 

кюветі. 

2.2.9. Флуоресцентне титрування тіазол оранжевого (TO) з G4 ДНК 

Спектри флуоресценції вимірювали в спектральному діапазоні 505-750 

нм із збудженням при 501 нм на спектрофлуориметрі Cary Eclipse (Agilent 

Technologies) обладнаним модулем Пельтьє для забезпечення контролю 

температури. Спектри були виміряні в кварцевих кюветах 1 × 1 см із щілинами 

збудження та випромінювання 5 нм. Всі експерименти проводились при 

температурі 25°С. Розчин 1 μМоль тіазол оранжевого в 10 μМоль буферу 

какоділату натрію (рН 7,2) та 100 μМоль NaCl титрували з збільшенням 

кількості попередньо приготованого G-квадруплекса (до 1,14 × 10-5 М). Розчин 

зразка термостатували при 20°С. Константу зв'язування тіазол 

оранжевого/22Htel G4 (КТО) було розраховано за аналогією, використовуючи 

Scatchard аналіз 95. 

2.2.10. Термічна стійкість МС 

Експерименти з термостійкості МС проводили в присутності 10 мМоль 

буферу какодиалату (рН=7,2) та записували на спектрофотометрі Carry 100. 

Експеримент полягав у записі спектрів при поступовому підвищенні 

температури. Нагрівання системи та охолодження перевіряли шляхом запису 

спектрів поглинання в інтервалі температур 15-90°С. Інтервал після кожної 

наступної зміни температури становив 5-хвилинний інкубаційний період. 
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2.2.11. Аналіз заміщення інтеркалятора в спектрах флуоресценції (FID-

експеримент).  

Експеримент FID проводився в присутності тіазол оранжевого (ТО) як 

флуоресцентного зонда і методика була подібною до раніше описаних 95–98. 

Спектри емісії було записано у спектральному діапазоні 490-750 нм з 

довжиною хвилі збудження при 480 нм та щілиною збудження/емісії 10 нм. 

Суміш попередньо приготовленого олігонуклеотиду (0,25 мкМ) і ТО (0,5 мкМ) 

було залишено на 10 хв для встановлення рівноваги до початку експерименту 

FID. Після цього невеликі кількості МС послідовно додавали, і кожного разу 

розчин зразка інкубували протягом 4 хв, перш ніж записувати спектр, щоб 

встановилась рівновага. Експеримент виконували при 20°С. Відсоток 

заміщеного ТО був розрахований з наступного співвідношення: 

TOdisplacement (%) = 100 − (FA/FA0∙100), 

де FA0 - інтегрована флуоресценція ТО, зв'язаного з ДНК на початку 

експерименту (за відсутності МС), а FA - область флуоресценції у присутності 

доданого МС при певній концентрації. Значення FA та FA0 були отримані 

шляхом інтегрування спектрів ТО в межах 502-750 нм. Залежність TOdisplacement 

(%) проти концентрації MC дає MC50% (концентрація MC у випадку 50%- 

зменшення флуоресценції ТО). 

Результати цього експерименту були використані для розрахунку 

константи зв'язування МС з 22Htel (G4) ДНК, припускаючи, що зв'язування 

проходить по моделі взаємодії одного положення (1): 

G4 + L⇄ G4L; 

 (1) 

де [G4] і [L] – рівноважні концентрації ДНК і ліганду, відповідно, а [G4L] 

концентрація комплексу.  
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В умовах експерименту FID можна записати рівняння рівноваги для 

кожного ліганда (TO та MC) та співвідношення обох констант зв'язування , яке 

матиме наступний вигляд (2): 

 (2) 

Це рівняння можна звести до простої форми (3), оскільки при MC50% [G4] 

= [TO] = [G4MC] = 0,5 [G4]. Таким чином, можна легко розрахувати КMC з 

рівняння (3) та відомих значень KTO і MC50%.: 

 (3) 

2.3. Синтез лігандів  

Піколінгідроксамова кислота (PicHA): синтез ліганду було проведено за 

опублікованою методикою 99. До розчину гідрохлорид гідроксиламіну в 

метанолі (2.78 г, 40 мМоль) при охолодженні додавали натрій гідрооксид 

розчинений в метанолі (5.6 г, 84 мМоль). Після відфільтрування осаду хлориду 

натрію, який утворився, до фільтрату по краплинах додавали метиловий естер 

піколінової кислоти (3.02 г, 20 мМоль) та залишали суміш на 2 години при 

перемішуванні та підкислювали розведеною хлоридною кислотою (1:1) до рН 

3-4. Утворений білий осад відфільтрували, промили водою та сушили на 

повітрі. Вихід: 85%. Елементний аналіз: (C6H6N6O2 (138.11)) розрах. C 52.16, H 

4.37, N 20.29, експ. C 52.21, H 4.13, N 20.11. ESI-MS: 138.1 [M+] (100%).  ІЧ (см-

1): 913, 1028 (N-O), 1569 (Амід ІІ), 1649 (С=О Амід І), 3354 (О-H). 1H ЯМР 

[(CD3)2SO, 500 MГц, TMS], δ (м.ч.) 11.40 (с, 1H) 9.15 (с, 1H), 8.61 (д, 3J(H,H)=6 

Гц, 1H, ph), 7.97(м, 2H, ph), 7.61 (м, 1H, ph). 13C ЯМР [(CD3)2SO, 100 МГц] δ 

(м.ч.)  161.5, 150.3, 148.1, 137.3, 126.6, 121.3. 

Хінолінгідроксамова кислота (QuinHA): кислоту було синтезовано згідно 

до модифікованої методики 71. Гідроксиламін готували додаванням 

розчиненого в метанолі (100 мл) калій гідроксиду (11,4 г, 173 ммоль) до 

метанольного розчину (100 мл) гідроксиламін гідрохлориду (12 г, 173 ммоль) 

при температурі 0°С. В той самий час до хінолінкарбонової кислоти (20 г, 116 
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ммоль), розчиненої у сухому дихлорометані (300 мл) додавали при 

перемішуванні н-метилморфолін (14 мл, 127 ммоль). Розчин охолоджували до 

0°С за допомогою льодяної бані та по краплям додавали етилхлорформіат (12,1 

мл, 127 ммоль). Реакційну суміш перемішували протягом 20 хвилин та 

відфільтровували. Фільтрат змішували з гідроксиламіном при 0°С та залишали 

перемішуватись за кімнатної температури протягом 1,5 год. На роторному 

випаровувачі випарювали дві треті частини розчинника і додавали воду до 

утворення білого осаду. Осад збирали та промивали гарячим дихлорометаном. 

Після концентрування маточного розчину було одержано додаткову кількість 

продукту. Вихід: 58% . Елементний аналіз: (C10H8N2O2 (188.18)) розрах. C 

63.83, H 4.26, N 14.89 %; експ. C 62.80, H 4.22, N 14.35%. ESI-MS: 189.1 [M + 

H+], 211.0 [M + Na+]. – ІЧ (см-1): 920, 1045 (N-O), 1585 (Амід ІІ), 1676 (С=О 

Амід І), 3350 (О-H). 1H ЯМР [(CD3)2SO, 500 MГц, TMS], δ (м.ч.) 11.51 (с, 1H) 

9.18 (с, 1H), 8.53 (д, J(H,H)=8.5 Гц, 1H), 8.09-8.04 (м, 3H), 7.84 (м, 1H), 7.89 (м, 

1H), 13C ЯМР [(CD3)2SO, 100 МГц] δ (м.ч.) 161.7, 150.3, 146.0, 137.6, 130.4, 

129.2, 128.6, 128.0, 127.9, 118.7. 

 

2.4. Синтез координаційних сполук 

 

[TlCu5(PicHA-2H)5]NO3 (К1)  Синтез проводили змішуючи розчини 

піколінгідроксамової кислоти (0,138 г, 1 ммоль) з Cu(ClO4)2·6H2O (0,370 г, 1 

ммоль) в 2 мл метанолу та з наступним перемішуванням утвореної суміші 

протягом 10 хвилин при нагріванні. Потім до суміші додавали водний розчин 

TlNO3 (0,053 г, 0,2 ммоль). Утворений зелений розчин відфільтровували, 

фільтрат залишали випаровуватися на повітрі при кімнатній температурі. Через 

24 години було отримано осад, який відфільтрували, промивали послідовно 

етанолом та діетиловим ефіром та висушували на повітрі. Вихід: 49%. 

Елементний аналіз: (C30H20Cu5N11O13Tl) розрах. C 28.49, H 1.59, N 12.19, Cu 
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25,12%; експ. C 28.25, H 1.36, N 12.41, Cu 25,19%. ESI-MS: 1201,7 

[TlCu5(PicHA-2H)5]
+, 518.4 [CaCu5(PicHA-2H)5]

2+. 

[Ca(ClO4)(H2O)Cu5(PicHA-2H)5(H2O)](ClO4) (K2) Розчин 

піколінгідроксамової кислоти (0,138 г, 1 ммоль) в 2 мл метанолу додавали до 

метанольного розчину Cu(ClO4)2·6H2O (0,370 г, 1 ммоль) та перемішували 

протягом 10 хвилин при нагріванні. Потім до суміші додавали водний розчин 

Ca(NO3)2·4H2O (0,047 г, 0,2 ммоль). Утворений зелений розчин 

відфільтровували, фільтрат залишали випаровуватися на повітрі при кімнатній 

температурі. Через 24 години було отримано зелений кристалічний осад, який 

відфільтрували, промили послідовно етанолом та діетиловим ефіром та 

висушили на повітрі. Вихід: 42%. Елементний аналіз: (C30H24CaCl2Cu5N10O20 

(1273,27)) розрах. C 28.30, H 1.90, N 11.00, Cu 24.95%; експ. C 28.49, H 2.04, N 

10.88, Cu 24,79%. 

[Pb(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5](ClO4)2·3Py (К3) Синтез проводили 

змішуючи розчин піколінгідроксамової кислоти (0,138 г, 1 ммоль) з 

Cu(ClO4)2·6H2O (0,370 г, 1 ммоль) в 2 мл метанолу та з наступним 

перемішуванням утвореної суміші протягом 10 хвилин при нагріванні. Потім до 

суміші додавали водний розчин Pb(ClO4)2 ·3H2O (0,092 г, 0,2 ммоль). Утворений 

зелений розчин відфільтровували, фільтрат залишали випаровуватися на повітрі 

при кімнатній температурі. Через 24 години було отримано осад, який 

відфільтрували, промивали послідовно етанолом та діетиловим ефіром та 

висушували на повітрі. Придатні для рентгеноструктурного аналізу кристали 

були одержані шляхом розчинення осаду в 5 мл піридину з наступною 

кристалізацією методом повільної дифузії пари діетилового ефіру в розчин 

сполуки. Вихід: 62%. Елементний аналіз: (C70H60Cl2Cu5N18O28Pb) розрах. C 

38,26, H 2,75, N 11,48, Cu 14,46%; експ. C 38,19, H 2,81, N 11,65, Cu 14,42%.  

[Pr(NO3)2(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5]ClO4 (K4) Розчин PicHA (0,138 г, 

1 ммоль) додавали до розчину Cu(ClO4)2·6H2O (0,370 г, 1 ммоль) в 5 мл 

метанолу та перемішували при нагріванні 10 хвилин. Потім до суміші додавали 
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метанольний розчин Pr(NO3)3·6H2O (0,086 г, 0,2 ммоль). Розчини зеленого 

кольору залишали упарюватися на повітрі при кімнатній температурі. Отримані 

дрібнокристалічні осади темно-зеленого кольору відфільтровували, промивали 

холодною водою, висушували на повітрі. Придатні для рентгеноструктурного 

аналізу кристали були одержані шляхом розчинення осадів в 5 мл Py з 

наступною кристалізацією методом повільної дифузії пари діетилового ефіру в 

розчин сполуки. Вихід: 47%. Елементний аналіз: (C60H50PrClCu5N18O20 

(1837,24)) розрах. C 39.22, H 2.74, N 13.72, Cu 17,27%; експ. C 39.19, H 2.81, N 

13.65, Cu 17,42%. 

[Nd(NO3)(H2O)(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5](ClO4)2·5py (K5) Розчин PicHA 

(0,138 г, 1 ммоль) додавали до розчину Cu(ClO4)2·6H2O (0,370 г, 1 ммоль) в 5 мл 

метанолу та перемішували при нагріванні 10 хвилин. Потім до суміші додавали 

метанольний розчин Nd(NO3)3·6H2O (0,086 г, 0,2 ммоль). Розчини зеленого 

кольору залишали упарюватися на повітрі при кімнатній температурі. Отримані 

дрібнокристалічні осади темно-зеленого кольору відфільтровували, промивали 

холодною водою, висушували на повітрі. Придатні для рентгеноструктурного 

аналізу кристали були одержані шляхом розчинення осадів в 5 мл Py з 

наступною кристалізацією методом повільної дифузії пари діетилового ефіру в 

розчин сполуки. Вихід: 52%. Елементний аналіз: (C85H77NdCl2Cu5N22O22 

(2291,85)) розрах. C 44.55, H 3.39, N 13.45, Cu 13,87%; експ. C 44.49, H 3.36, N 

13.51, Cu 13,99%. 

[Dy(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3](NO3) (К6): Розчин PicHA (0,138 г, 

1 ммоль) додавали до розчину Cu(NO3)2·6H2O (0,370 г, 1 ммоль) в 5 мл 

метанолу та перемішували при нагріванні 10 хвилин. Потім до суміші додавали 

метанольний розчин Dy(NO3)3·5H2O (0,02 М, 0,2 мл, 0,2 ммоль). Розчини 

зеленого кольору залишали упарюватися на повітрі при кімнатній температурі. 

Отриманий осад розчиняли в ДМФА та залишали на кристалізацію із 

диетиловим естером у закритій посудині за кімнатної температури. Через 2-3 

дні отримали зелені кристали, придатні для рентгеноструктурного аналізу. 
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Вихід: 63%. Елементний аналіз: (DyCu5C30H26N13O24 (1437,67)) розрах. С 25,05, 

H 1,82, N 11,69, Cu 22,18% експ. С 25,16, H 1,63, N 11,95, Cu 21,83%. 

[Er(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3](NO3)(H2O) (К7): Розчин солі 

Cu(NO3)2·6H2O у метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль) додавали до розчину PicHA 

в метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль), після чого додали розчин солі 

Er(NO3)3·5H2O у метанолі (0,02 М, 0,2 мл, 0,02 ммоль). Одержаний прозорий 

темно-зелений розчин залишали упарюватися на повітрі при кімнатній 

температурі. Протягом кількох діб утворився зелений осад, який розчиняли в 

ДМФА та висолювали парами діетилового естеру. Кристали зеленого кольору, 

придатні для рентгеноструктурного аналізу отримали протягом 2-3 днів. Вихід: 

73%. Елементний аналіз: (ErCu5C30H28N13O24 (1455,68)) розрах. С 24,66, H 1,93, 

N 11,51, Cu 22,07 %; експ. С 24,86, H 1,90, N 11,42, Cu 21,97%. 

[Tb(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3](NO3)(H2O) (К8) Розчин солі 

Cu(NO3)2·6H2O у метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль) додавали до розчину PicHA 

в метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль), після чого додали розчин солі 

Tb(NO3)3·5H2O у метанолі (0,02 М, 0,2 мл, 0,02 ммоль). Одержаний прозорий 

темно-зелений розчин залишали упарюватися на повітрі при кімнатній 

температурі. Протягом кількох діб утворився зелений осад, який розчиняли в 

ДМФА та висолювали парами діетилового естеру. Кристали зеленого кольору, 

придатні для рентгеноструктурного аналізу отримали протягом 2-3 днів. Вихід: 

73%. Елементний аналіз: (TbCu5C30H28N13O24 (1448,67)) розрах. С 24,80, H 1,94, 

N 11,57, Cu 22,20 %; експ. С 24,91, H 1,99, N 11,62, Cu 22,27 %. 

[HoCu5(PicHA-2H)5(H2O)2(NO3)3] (К9) Розчин солі Cu(NO3)2·6H2O у 

метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль) додавали до розчину PicHA в метанолі (0,1 М, 

1 мл, 0,1 ммоль), після чого додали розчин солі Ho(NO3)3·6H2O у метанолі (0,02 

М, 0,2 мл, 0,02 ммоль). Одержаний прозорий темно-зелений розчин залишали 

упарюватися на повітрі при кімнатній температурі. Протягом кількох діб 

утворився зелений осад, який розчиняли в ДМФА та висолювали парами 

діетилового естеру. Кристали зеленого кольору, придатні для 
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рентгеноструктурного аналізу отримали протягом 2-3 днів. Вихід: 78%. 

Елементний аналіз: (HoCu5C30H24N13O21 (1385,28)) розрах. С 25,99, H 1,73, N 

13,14, Cu 22,94 %; експ. С 25,00, H 1,65, N 12,99, Cu 22,73 %. 

[Cu10(PicHA-2H)8(H2O)4(ClO4)2](ClO4)2 (К10) Розчин солі 

Cu(ClO4)2·6H2O у метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль) додавали до розчину PicHA 

в метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль). Одержаний прозорий зелений розчин 

залишали упарюватися на повітрі при кімнатній температурі. Через декілька діб 

отримали зелений аморфний осад. Осад розчиняли в ДМФА та залишали на 

кристалізацію із діетиловим естером у закритій посудині за кімнатної 

температури. Через 2-3 дні отримали зелені голкоподібні кристали, придатні 

для рентгеноструктурного аналізу. Вихід: 77%. Елементний аналіз: 

(Cu10C48H40N16O36Cl4 (2194,30)) розрах. С 26,25, H 1,82, N 10,20, Cu 28,96 %; 

експ. С 26,06, H 1,70, N 9,95, Cu 29,10 %.  

[Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4]ClO4 (К11) Розчин солі Cu(ClO4)2·6H2O у 

ДМФА (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль) додавали до розчину QuinHA в ДМФА (0,1 М, 

1 мл, 0,1 ммоль) і залишали на повільну кристалізацію шляхом дифузії пари 

діетилового естеру. Через добу отримали яскраво-зелені кристали, придатні для 

рентгеноструктурного аналізу. Вихід: 84%. Елементний аналіз: 

(Cu5C40H32N8O20Cl2 (1333,42)) розрах. С 36,00, H 2,40, N 8,40 Cu 23,83%; експ. С 

35,65, H 2,32, N 8,31, Cu 23,70 %. 

[Cu7(PicHA-2H)6(Py)8(H2O)](ClO4)2·2Py (К12) метанольний розчин 

Cu(ClO4)2·6H2O (1 М, 0.125 мл, 0.125 мМоль) було додано до розчину PicHA в 

метанолі (1 М, 0.1 мл, 0.1 мМоль), після чого отриманий прозорий зелений 

розчин лишили на повітрі при кімнатній температурі. Одержаний осад було 

розчинено в 5 мл піридину при кімнатній температурі і отриманий розчин 

відфільтрували. Зелені кристали для РСА були отримані повільною дифузією 

парів діетилового естеру в розчин  при кімнатній температурі напроязі 24 

годин. Вихід: 69%. Елементний аналіз C86H76Cl2Cu7N22O21 (2269.41) розрах: C 

45.52, H 3.38, N 13.58, Cu 19.60%;. експ.: C 45.29, H 3.52, N 13.44, Cu 19.85%. 
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ESI-MS (метанол), m/z (%): 430.4 (100) [Cu5(PicHA-2H)4]
2+,  961.6 (15) 

[Cu5(PicHA-2H)4
2+ + ClO4

-]+.  

[CoIII
6(PicHA-2Н)6(py)12](NO3)8 (К13) Розчин солі Co(NO3)2·6H2O у 

метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль) додавали до розчину PicHA в метанолі (0,1 М, 

1 мл, 0,1 ммоль), після чого додали морфолін (0,001 М, 0,001 мл, 0,001 ммоль). 

Утворився темно-червоний прозорий розчин, який залишили упарюватись 

протягом кількох діб. Утворений темно-червоний осад розчинили у суміші 

розчинників метанол-ДМФА-піридин і залишили на кристалізацію із 

метилтретбутиловим ефіром у закритій посудині при кімнатній температурі. 

Вихід: 80%. Елементний аналіз: (Co6C96H84N27O21 (2305,49)) розрах. С 47,97, H 

3,64, N 16,40%; експ. С 47,87, H 3,44, N 16,29%. 

[Co3
ΙΙΙCo2

ΙΙ(QuinHA-2Н)4(QuinHA-Н)1(py)10(H2O)](NO3)6 (К14) Розчин 

солі Co(NO3)2·6H2O у метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль) додавали до розчину 

QuinHA в метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль), після чого додали 2 мл ДМФА та 2 

мл піридину. Одержаний прозорий темно-червоний розчин залишали для 

кристалізації шляхом повільної дифузії пари метилтретбутилового ефіру при 

кімнатній температурі у закритій посудині. Протягом 1-2 діб у розчині 

утворилися темно-червоні кристали придатні для рентгено-структурного 

аналізу.  Вихід: 83%. Елементний аналіз: (Co5C100H81N23O20(2219,56)) розрах. С 

54,08, H 3,65, N 14,51%; експ. С 54,08, H 3,55, N 14,21%.  

[Co2
ΙΙCo3

ΙΙΙ(QuinHA-2Н)5(py)10(H2O)](CF3SO3)3 (К15) Розчин солі 

Co(CF3SO3)2·6H2O у метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль) додавали до розчину 

QuinHA в метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль), після чого додали 2 мл ДМФА та 2 

мл піридину. Одержаний прозорий темно-червоний розчин висолювали шляхом 

повільної дифузії пари метилтретбутилового ефіру у закритій посудині за умов 

кімнатної температури. Протягом доби у розчині утворювався темно-червоний 

осад. Вихід: 80%. Елементний аналіз: (Co5C103H72N20O29F9S9 (2808,05)) розрах. С 

44,02, H 2,56, N 9,97%; експ. С 43,97, H 2,50, N 9,83%. 
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[CaCo3
ΙΙCo2

ΙΙΙ(QuinHA-2H)5(py)10(H2O)2](NO3)5 (К16) Розчин солі 

Co(NO3)2·6H2O у метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль) додавали до розчину 

QuinHA в метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль), після чого додали морфолін (0,001 

М, 0,001 мл, 0,001 ммоль), триетаноламін (0,1 М, 0,1 мл, 0,1 ммоль) та розчин 

солі CaCl2·6H2O у воді (0,025 М, 0,25 мл, 0,025 ммоль). Одержаний прозорий 

темно-червоний розчин залишили випарюватись на повітрі протягом кількох 

діб. Отриманий темно-червоний осад розчиняли у суміші метанол-ДМФА-

піридин та ставили на кристалізацію із метилтретбутиловим ефіром у закритій 

посудині. Протягом 1-2 діб одержали кристали темно-червоного кольору, 

придатні для рентгеноструктурного аналізу. Вихід: 75%. Елементний аналіз: 

(CaCo5C100H83N25O27 (2401,66)) розрах. С 49,95, H 3,46, N 14,58%; експ. С 49,86, 

H 3,38, N 14,08%. 

[CeCo10(QuinHA-2H)10](NO3)2 (K17) До розчину солі Co(NO3)2·6H2O в 

метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль) додавали розчин QuinHA в піридині (0,1 М, 1 

мл, 0,1 ммоль), після чого додавали розчин солі CeCl3·H2O у воді (0,025 М, 

0,025 мл, 0,025 ммоль). Одержували прозорий розчин темно-червоного кольору 

і залишали його для кристалізації шляхом повільної дифузії пари діетилового 

естеру при кімнатній температурі у закритій посудині. Протягом 3 діб у розчині 

утворилися чорні кристали. Вихід: 68%. Елементний аналіз: 

(CeCo10C100H60N22O26 (2715,16)) розрах. С 44,20, H 2,21, N 11,34%; експ. C 44, 

16, H 1,98, N 11,03%. 

[KCo2
ΙΙCo3

ΙΙΙ(QuinHA-2H)5(C4H4NO)10](NO3)4 (K18) Розчин солі 

Co(NO3)2·6H2O у метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль) додавали до розчину 

QuinHA в метанолі (0,1 М, 1 мл, 0,1 ммоль), після чого додали морфолін (0,001 

М, 0,001 мл, 0,001 ммоль) та розчин солі KNO3 у воді (0,1 М, 0,1 мл, 0,1 ммоль). 

Отриманий темно-червоний розчин залишали випарюватись на повітрі 

протягом кількох діб. Утворився темно-червоний кристалічний осад. Вихід: 

84%. Елементний аналіз: (KCo5C90H70N24O32 (2333,45)) розрах. С 46,29, H 3,00, 

N 14,40%; експ. С 46,0, H 2,87, N 14,10%. 
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РОЗДІЛ 3. 

МЕТАЛОКРАУНОВІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ КУПРУМ (ΙΙ) В 

ЯКОСТІ ПЕРИФЕРІЙНОГО МЕТАЛУ. 

 

3.1. Спектральні та фізико-хімічні характеристики синтезованих 

гідроксаматних лігандів та металокараунів на їх основі. 

 

Використані в дослідженнях піколін- (PicHA) та хінолінгідроксамова 

(QuinHA) кислоти (Рис. 3.1) були синтезовані згідно методики 99, а їх 

ідентичність було підтверджено аналітичними та спектральними методами. У 

ESI мас-спектрах лігандів наявні квазімолекулярні піки ([M+H+]+) з 

інтенсивністю 100%. В ЯМР спектрах присутні всі очікувані сигнали, що 

узгоджуються з теоретично розрахованими та опублікованими літературними 

даними . 

Синтезовані ліганди (Рис. 3.1) добре розчинні у воді (з часом при 

кімнатній температурі і швидко при нагріванні), в метанолі, етанолі, ДМСО, 

ДМФА і практично не розчиняються в ацетоні, хлороформі, діетиловому етері. 

 

3.1.1. Дослідження комплексоутворення СuІІ з хінолінгідроксамовою 

кислотою. 

 

Константи дисоціації ліганду QuinHA було визначено методом 

потенціометричного рН-титрування в суміші метанол/вода (80/20). У 

вимірюваному діапазоні (pH=2-12) ліганд виявляє дві константи дисоціації 

N

O

H
N

OH

          

N

O

H
N

OH

 

Рис.3.1. Схематичне зображення піколін- та хінолінгідроксамової кислот. 
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(Табл. 3.1). Два значення pKа (2.71 та 9.64) є дуже близькими до описаних 

констант схожого ліганду PicHA при однакових умовах експерименту 100. 

Перше значення pKа пов'язане з дисоціацією протону атома нітрогену 

хінолінового циклу. Значення pKа є трохи нижчим за ті, які повідомляли для 

хіноліну (pKа=4,94) 101, але є близьким до раніше описаних pKа  

піколінгідроксамової кислот 100, 102. Друге значення pKа  відповідає іонізації О-Н 

протона гідроксамової групи.  

Таблиця 3.1. 

Константи дисоціації для QuinHA та PicHA. 

 QuinHA PicHA100 

pKа1 2,71(1) 2,07(3) 

pKа2 9,64(1) 9,64(1) 

t=25o C, 0.1 M NaCl, MeOH/H2O (80:20) 

 

Дослідження з взаємодії хінолінгідроксамової кислоти з солями СuІІ  було 

проведено у водно-метанольному розчині для встановлення 

комплексоутворюючих властивостей QuinHA та подальшого підбору 

оптимальних умов для одержання комплексів. Ліганд добре розчиняється у 

спиртово-водному розчині (80:20) та утворює розчини при взаємодії з СuІІ в 

межах pH=1-12, тому було проведено експерименти щодо вивчення 

комплексоутворення ліганду методом рН-потенціометричного титрування. 

Оскільки, комплексоутворення системи СuІІ/QuinHA починається при рН 

меншому за 2, додатково було проведено спектрофотометричне титрування для 

вивчення комплексоутворення при рН в діапазоні від 1 до 2,3, причому 

комплексоутворення контролювали по смугах поглинання d-d переходів іонів 

купруму(ІІ). В даному діапазоні було зафіксовано утворення частинки складу  
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Рис. 3.2. Діаграма розподілу частинок в системі Cu2+/QuinHA в залежності від 

рН середовища. 

 

[CuL], для якої було розраховано константу стійкості logβ1=10,77(1). 

Розрахунок констант стійкості для системи СuІІ/QuinHA при рН від 2 до 12 

здійснювали при обробці данних рН-потенціометричного титрування. При 

розрахунках потенціометричних досліджень β1, визначену з 

спектрофотометричних вимірювань, вважали сталою. Діаграму розподілу 

частинок в системі СuІІ/QuinHA наведено на Рис. 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Kонстанти стійкості та спектральні параметри для системи Cu2+/QuinHA 

Частинки log β 
λmax, нм  

(ε, моль−1дм3см−1) 
АІІ·10−4, см−1 gІІ 

[CuL] 10,77(1) 725 (80) 118,2 2,41 

[Cu5L4]
2+ 50,39(8) 725 (322) - - 
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Результати потенціометричних досліджень системи CuII/QuinHA при 

pH=2-12 вказують на переважне формування лише одного поліядерного 

комплексу складу [Cu5L4] у всьому виміряному діапазоні рН (Таблиця 3.2, Рис. 

3.2). Одержані результати, отримані для системи CuII/QuinHA відрізняються 

від розрахованих даних для системи CuII/PicHA 100,101. Спектри ЕПР, записані в 

діапазоні рН від 1,0 до 10,52, підтвердили розрахункову модель. Комплекс, що 

домінує у розчині не має сигналів у спектрі ЕПР при рН 2–10,52 (Рис. 3.3). Це 

типова поведінка для поліядерних комплексів металокраунового типу. Для 

підтвердження наявності комплексу складу M:L=5:4 (12-MC-4) було проведено 

вимірювання мас-спектрів ESІ для співвідношення метал-ліганд 1: 1 та 1: 3 в 

діапазоні рН 3,0 та 8,0.  

 

Було виявлено лише комплекс складу 5:4 (який відповідає 12-MC-4) та 

його асоціати з іонами хлориду та перхлорату: [Cu5L4]
2+, m/z =530.40 [Cu5L4]Cl+, 

m/z =1097,76 та [Cu5L4]ClO4
+, m/z=1161,76 (Рис. 3.4).  

 

 

Рис. 3.3. ЕПР спектри системи Cu2+/QuinHA (M=3.00 mM, CuII:L =1:3, 0,1 M 

NaCl, MeOH:H2O(80:20):етиленгліколю 2:3) 
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Рис. 3.4. ESI мас-спектри для системи Cu2+/QuinHA (співвідношення М:L = 

1:1,2 при рН=3, MeOH:H2O 80:20). 

 

Результати потенціометричного титрування ЕПР, електронної 

спектроскопії та ESI-MS переконливо свідчать про утворення 12-МС-4 вже при 

рН<2, при цьому у досить широкому діапазоні рН (5-11) ця поліядерна 

частинка фактично є єдиним комплексом у системі. 

 

3.1.2. Синтез, спектральні та фізико-хімічні характеристики 

гідроксаматних металокраунів. 

 

Гідроксамові кислоти містять три альтернативні донорні центри - два 

атоми оксигену та один атом нітрогену, а також два протони, здатних до 

дисоціації і заміщення іонами металів. У піколінгідроксамовій та 

хінолінгідроксамовій кислотах донорний атом піридинового кільця 
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розташований в -положенні по відношенню до гідроксаматної групи. Суміжне 

розташування гідроксаматної донорної функції обумовлює можливість її 

сумісної участі в утворенні п’яти- або шестичленних хелатних циклів. Також         

 

наявність в -положенні по відношенню до гідроксаматного атому нітрогену 

піридинового нітрогену робить можливим депротонування першого при 

взаємодії з іонами металів і, таким чином, його участь у координації. Все це 

значно збільшує кількість можливих способів координації в координаційних 

сполуках. Для прикладу наведено можливі способи координації PicHA (Схема 

3.1). Беручи до уваги різноманіття можливих місткових способів координації 

гідроксаматних лігандів за умови одночасної реалізації (О,О’)- і N-хелатування, 

можна сподіватися, що на основі даних кислот можна отримати координаційні 

сполуки різних ступенів ядерності.  

При розробці методик синтезу 12-МС-4 та 15-МС-5 на основі PicHA і 

QuinHA було прйнято до уваги результати досліджень комплексоутворення у 

 
    

(О,О’)-бідентатний (N,N’)-бідентатний (N,О)-бідентатний (N,О)-бідентатний {(N,N’);(О,О’)}- 

біс(бідентатний) 

                                               

{(N,O);(О,О’)}- біс(бідентатний) (N,N’)-бідентатний٭,1-O містковий {(N,N’);(О,О’)}біс(бідентатний)٭,

2-O-містковий 

Схема 3.1. Можливі способи координації α-функціоналізованих гідроксамових кислот 

на прикладі піколінгідроксамової кислоти. 
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розчині (проведених і описаних вище у системі СuΙΙ-QuinHA), а також 

опублікованих раніше 100 у системі СuΙΙ-PicHA. Схильність до утворення 

практично виключно 12-МС-4 як домінуючого комплексу із вмістом >95% в 

діапазоні рН=5-12 для обох систем дає можливість для широкого варіювання 

рН реакційної суміші, додавання інших розчинників, а також варіювання 

аніонів (Cl-, NO3
-, ClO4

-, PF6
-) з метою отримання продуктыв в кристалічному 

стані. В результаті серії спроб з варіюванням вищезгаданих параметрів (pH, 

аніони, розчинники) було виявлено оптимальні умови для виділення 12-МС-4 в 

кристалічному вигляді.  

При синтезі 15-МС-5 ми виходили із здатності 12-МС-4 зазнавати 

перебудови до 15-МС-5 в присутності 1/5 еквівалентів (або більшої кількості) 

солей металів відповідного іонного радіусу (1,00-1,25Å, наприклад: Ca2+, Pb2+, 

Ln3+, Tl+, Hg2+), тощо (Схема 3.2). 

 

[Cu5L4]
2+ + Ln3+ + HL→[LnCu5L5]

3+ + 2H+ 

або 

5[Cu5L4]
2+ + 4Ln3+→4[LnCu5L5]

3+ + 5Сu2+ 

 

Схема 3.2. Схематичне зображення перегрупування 12-МС-4 в 15-МС-5. 

 

При взаємодії перхлоратів або нітратів купруму (ІІ) з РісHA у водно-

метанольних розчинах в присутності нітратів талію(І), кальцію(ІІ) та 

лантаноїдів(ІІІ) в мольному співвідношенні 5:5:1 було отримано прозорі темно-

зелені розчини, з яких при упарюванні виділяються дрібнокристалічні 

продукти. При їх перерозчиненні у метанолі або ДМСО з наступною 

кристалізацією шляхом повільної дифузії пари діетилового ефіру вдалося 

виділити кристалічні сполуки складу [TlCu5(PicHA-2H)5]NO3
 (К1), 

[Ca(ClO4)Cu5(PicHA-2H)5(H2O)2]ClO4
 (К2), [LnІІІ(NO3)2Cu5(PicHA-

2H)5(H2O)3]ClO4 (К6-9). Електронні спектри поглинання одержаних розчинів 
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мають широкі смуги поглинання з максимумами при 610-640 нм, що є 

характерним для утворення купрум металокраунових комплексів. 

ІЧ спектри для синтезованих комплексів вказують на низькочастотні 

зміщення смуг ν(C=O)амідI на 40-50 см-1 та високочастотні ν(N-O)гідроксамат на 10-

20 см-1 по відношенню до смуг поглинання піколінгідроксамової кислоти [ν(C = 

O)амідI при 1651 см-1 та ν (N-O)гідроксамат при 910, 1026 см-1]. Такі зсуви є типовими 

для N-координованих депротонованих гідроксаматних груп 103. В спектрах 

сполук, які містять нітрат аніони , також присутні інтенсивні смуги поглинання 

(N-O) від нітрат-аніонів в областях 825-865 і 1371-1401 см-1. Смуги коливання 

ν(Cl-O) перхлорат аніонів в перхлорат-вмісних комплексах спостерігаються при 

625-661 і 1090-1101 см-1 . 

ESI-MS дослідження, яке проводили з метанольних розчинів ізольованих 

продуктів, підтвердили стехіометрію 1:5:5 MII/III:CuII:L, а отже 15-MC-5 

структуру. ESI-MS спектр CaII-вмісного комплексу [CaCu5(PicHA-2H)5](ClO4)2 

(К2) містить відповідні патерни, які свідчать про наявність одно- та 

двозарядних катіонних частинок {[CaCu5(PicHA-2H)5]
2++ClO4

-}+ і 

 

Рис. 3.5. Фрагмент ESI мас-спектру, який відповідає сигналу частинки 

{[TlCu5(PicHA-2H)5]
+} (m/z = 1201,7). На вкладці розрахований 

ізотопний патерн. 
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[CaCu5(PicHA-2H)5]
2+, відповідно. Спектри комплексів, що містять LnIII (К4-

К9) мають серію патернів, що відповідають тризарядним катіонним частинкам 

[MCu5(PicHA-2H)5]
3+ (M=DyIII, ErIII, TbIII, HoIII, NdIII, PrIII), а також присутні 

патерни їх дво- та однозарядних частинок, асоційованих з одним та двома 

аніонами нітрату або перхлорату.  

У випадку комплексу з талієм(Ι) індивідуальність отриманої сполуки 

підтверджено результатами елементного аналізу, а також даними електроспрей 

масс-спектру, інтерпретація якого підтвердила присутність молекулярного іона 

досліджуваного металокраунового комплексу та квазімолекулярних іонів. 

Оскільки, за нашим припущенням, в молекулі поліядерного комплексу 

містяться п’ять атомів купруму(ΙΙ) та один атом талію(Ι), то основним 

критерієм пошуку можливих його фрагментів став ізотопний розподіл сигналів. 

В ESI мас-спектрі комплексу К1 спостерігається два інтенсивних сигнали, один 

з яких з m/z = 1201,7 відповідає однозарядній комплексній частинці складу 

[TlCu5(PicHA-2H)5]
+ (Рис.3.5). Характер розподілу піків в експериментальному 

ізотопному патерні майже ідеально співпадає з розрахованим (Рис. 3.5). Другий 

інтенсивний сигнал при m/z =518.4 відповідає двозарядному 

катіону [CaCu5(PicHA-2H)5]
2+ і є характерним для багатьох раніше досліджених 

металокраунових комплексів на основі PicHA, в яких через присутність 

домішкових кількостей солей кальцію проявляється даний сигнал, що 

характеризується високою чутливістю в ESI мас-спектрах. 

При спробі синтезу 15-МС-5 з водно-метанольного середовища у 

присутності нітратів неодиму, празеодиму та плюмбуму отримати кристали 

придатні для рентгеноструктурного аналізу не вдалося. Тому було використано 

альтернативний синтетичний прийом, який полягає у перекристалізації сполук з 

піридинового розчину, де піридин виступає і як розчинник, і як додатковий 

ліганд. Зазначимо, що раніше подібний підхід з успіхом застосовувався для 

отримання монокристалів HgII/CuII 15-МС-5 79, однак для одержання придатних 

для рентгеноструктурного аналізу металокраунів з центральним іоном Ln3+ не 
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використовувався. В результаті в одержаних металокраунах празеодиму та 

неодиму усі аксіальні позиції іонів купруму та одна аксіальна позиція йону 

лантаноїду виявилися зайнятими координованими молекулами піридину. Це, з 

одного боку, перешкоджає агрегації гексаядерних комплексів у більші ансамблі 

або координаційні полімери, яка нерідко трапляється з 15-металокраунами-5, а 

з іншого – впливає на структурні параметри металокраунів, а також на характер 

їх кристалічної упаковки. 

ІЧ-спектри К2-К9 мають низькочастотні ν(C = O)амід I (Δν = 41-47 см-1) та 

високочастотні зсуви ν(N-O)гідроксамат (Δν = 14-19 см-1) в порівнянні з їх 

положенням в спектрі o-PicHA [ν(C = O)амідI при 1651 см-1 та ν (N-O)гідроксамат при 

1026 см-1]. Такі зсуви характерні для N-депротонованої гідроксаматної групи в 

металевих комплексах. В спектрах сполук присутні інтенсивні смуги 

поглинання (N-O) від нітрат-аніонів в областях 800 і 810, 1302 та 1262, 1436 і 

1476 см-1 та смуги коливання ν(Cl-O) перхлорат аніонів спостерігаються при 

625-661 і 1090-1101 см-1. ESI мас-спектр метанольних розчинів містить патерни, 

характерні для частинок складу 1:5:5, що підтверджує утворення гексаядерних 

15-МС-5 гетерометальних комплексів. 

При синтезах 15-МС-5 на початку використовували співвідношення 

Cu2+:HL=1:1 (тобто, 4:4, 5:5), аби в системі не утворювалися як побічні 

продукти поліядерні комплекси або солі купруму(II). При цьому також бралися 

до уваги схильність системи Cu:HL до утворення колапсованих металокраунів 

складу 4:4, а також гарна розчинність (відсутність осадів) в багатьох 

розчинниках та їх сумішах. Згідно з попереднім дослідженням термодинамічно 

дестабілізованого п'ятиядерного комплекса купрум(II) 12-MC-4 на основі α-

аміногідроксамових кислот показано, що виділенний в дрібнокристалічному 

стані п'ятиядерний комплекс купруму(II) 12-MC-4 (Схема 3.3, А) з 

піколінгідроксамовою кислотою Cu5(PicHA-2H)4(ClO4)2∙6H2O при розчиненні в 

апротонних розчинниках (ДМФА або ДМСО) перегруповується і в процесі 

відщеплення одного металу з металомакроцилічної порожнини утворюється 
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чотириядерна колапсована MC структура (Схема 3.3, В) 82. При спробі 

викристалізувати купрум(II) 12-МС-4 на основі PicHA з метанолу нами була 

отримана сполука складу Cu10(PicHA-2H)8 (К10), що являє собою димер. Він 

складається з колапсованих частинок Cu4(PicHA-2H)4, але на відміну від 

раніше описаних колапсованих сполук, п’ятий іон купруму в К10 не 

відщеплюється, а зазнає дислокації з центру МС порожнини до периферійного 

вакантного (О,О’) донорного вузла і починає відігравати роль містка, зв’язуючи 

між собою колапсовані фрагменти (Схема 3.3, Б). В ІЧ спектрі декаядерного 

комплексу К10 відмічаються зсув смуг (С=О) Амід І ( = 1620 см-1) та зсув (N-

Oгідроксамат) (= 930;1053 см-1) гідроксаматної групи в порівнянні з їх 

положеннями в спектрі ліганду. В спектрі також присутні інтенсивні смуги 

поглинання (Cl-O) перхлорат-аніонів в областях 622-650 і 1090-1100 см-1. 

Подальше вивчення шляхів деградації п'ятиядерного 12-MC-4 на основі 

PicHA показало, що на відміну від ДМФА та ДМСО, при розчиненні купрум(II) 

12-MC-4 в піридині з наступною повільною дифузією парів ізопропанолу 

утворюються зелені монокристали гептаядерного комплексу [Cu7(PicHA-

2H)6(Py)8(H2O)](ClO4)2∙2Py (К12) (Схема 3.3, Г). В ІЧ спектрі комплексу К12 

відмічаються зміщення смуг поглинання в високочастотну область на 10-20 см-1 

((С=О)АмідІ та (N-Oгідроксамат)), що свідчить про координацію гідроксаматної 

групи ліганду. ESI мас-спектр метанольного розчину містить патерни, що 

підтверджують утворення нового гідроксаматного 18-MC-6. Було проведено 

дослідження реакційної здатності комплекса Cu5(PicHA-2H)4(NO3)2 в розчині в 

реакціях взаємодії 12-МС-4 з іонами лантаноїдів та встановлено перетворення 

12-MC-4 в 15-MC-5 з часом (Схема 3.3, Д). 

Так, при додаванні нітратів лантаноїдів(III) до вихідного розчину 

Cu5(PicHA-2H)4(NO3)2 в спектрах 1H ЯМР повільно зникають сигнали 
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Cхема 3.3. Схематичне зображення синтезу та деградації 12-МС-4 на основі 

піколінгідроксамової кислоти. 
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стартового комплекса та зростають сигнали, характерні для комплексів 

[LnCu5(PicHA-2H)5]. Повністю перетворення 12-МС-4 в 15-МС-5 відбуваться за 

4 тижні, що підтверджується зникненням стартових сигналів в області ЯМР 

спектру для Cu5(PicHA-2H)4(NO3)2 (Рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6. 1Н ЯМР спектр перетворення 12-МС-4 в розчині в 15-МС-5. 

 

При взаємодії солі купрум(ІІ) з хінолінгідроксамовою кислотою у водно-

метанольному середовищі при стехіометричному співвідношенні 5:4 було 

одержано прозорий зелений розчин, з якого методом повільної дифузії парів 

ефіру було одержано кристалічний осад. В ІЧ спектрі комплексу К11 

відмічаються низькочастотний зсув смуги (С=О) Амід І ( = 1616 см-1) та 

високочастотний зсув (N-Oгідроксамат) (= 933;1054 см-1) гідроксаматної групи в 

порівнянні з їх положеннями в спектрі некоординованої  хінолінгідроксамової 

кислоти [ν(C = O)амідI при 1676 см-1 та ν (N-O)гідроксамат при 920, 1045 см-1]. В 

спектрі також присутні інтенсивні смуги поглинання (Cl-O) перхлорат-аніонів 

в областях 625-655 і 1095-1105 см-1. ESI мас-спектр метанольного розчину К11 

містить патерни, притаманні частинкам складу 5:4, що підтверджує утворення 

п’ятиядерного 12-МС-4 гомометального комплексу.  
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3.2. Молекулярна структура N-гідроксипіколінаміду (PicHA). 

 

Одним з лігандів, який було використано нами під час синтезу 

металокраунів, був N-гідроксипіколінамід, відомий також як піколін-2-

гідроксамова кислота (PicHA) 103а. Нашу зацікавленість в отриманні 

кристалічної структури N-гідроксипіколінаміду викликав той факт, що в 

процесі синтезу ліганду та сполук на його основі ми часто отримували 

продукти забруднені домішками через гідроліз естерних або гідроксаматних 

груп до карбоксильних груп. Структурна інформація також буде корисною для 

контролю чистоти синтезованого ліганду за допомогою порошкової дифракції. 

Кристалографічні дані та параметри уточнення досліджених структур наведено 

в Додатку А, Табл. 1. Результати РСтА наведено у Додатку Б, Табл.1-2. 

 

 

 

 

а б 

Рис. 3.7. Молекулярна структура (а) та молекулярна упаковка (б) N-

гідроксипіколінаміду. Водневі зв'язки вказано пунктирними лініями. 

 

Молекулярна структура N-гідроксипіколінаміду складається з молекули 

N-гідроксипіколінамиду в таутомерній Z-кето формі з довжинами зв'язків C=O 

та C-N 1.234 (2) та 1.325 (2) Å відповідно, і молекули води (Рис.3.7, а). 
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Молекула N-гідроксипіколінамиду має площинну конформацію з значним 

відхиленням лише H-атомів O-H групи від молекулярної площини.  

Максимальне відхилення для неводневих атомів від площини складає 

0,083 (1) Å для O1 і H2 атомів гідроксильної групи, які зміщені з 

середньоквадратичної площини на 0.80 (1) Å в напрямку до молекули води. 

Діедральний кут між гідроксильною групою та піридиновим кільцем становить 

5,6 (2)0. Зв’язок С-N гідроксамової групи виявляє Z конфігурацію, в той час як 

зв'язок С-С між піридиновими та гідроксамними групами E конфігурацію 

[торсійні кути O2-N2-C6-O1 є 0,4 (3), N1-С1-С6-О1 є 175,6 (2)0]. Молекулярні 

компоненти сполуки зв'язані водневими зв'язками O-H∙∙∙O та N-H∙∙∙N (Табл. 3.1) 

в двовимірну структуру паралельну (100) (Рис.3.6, б). O-H∙∙∙O і π-π стекінг 

взаємодії між кільцями піридину [відстань між центроїдами 3.427 (1) Å] 

зв’язують  кристалічні компоненти у стовпці, що простягаються вздовж осі b, а 

водневі зв'язки N-H∙∙∙Ν зв'язують ці стовпці в двовимірну структуру паралельно 

(100) (Рис.3.7, б). 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.1 

Водневі зв’язки в структурі N-гідроксипіколінаміду (A, o) 

D—H∙∙∙A D—H H∙∙∙A D∙∙∙A D—H∙∙∙A 

O2-H2∙∙∙O1W 0.82 1.86 2.656 (2) 163 

N2-H2A∙∙∙N1i 0.86 2.31 3.010 (2) 139 

O1W-H1WA∙∙∙O1ii 0.85 2.14 2.976 (2) 168 

O1W-H1WB∙∙∙O1iii 0.85 1.94 2.788 (2) 173 

Коди симетрії: (i) −x+1, y, −z+1/2; (ii) x, y+1, z; (iii) −x+1, −y+1, −z+1. 
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3.3. Молекулярна структура біс-(μ-N-гідроксипіколінамідато)біс-[біс(N-

гідроксипіколінамід)натрію] 

 

Присутність надлишку гідроксиду натрію в водно-метанольному розчині 

при синтезі PicHA призводить до утворенням прозорих дрібнокристалічних 

продуктів - динатрієвої солі піколінгідроксамової кислоти 103б. 

Молекулярна структура сполуки показана на Рис. 3.8. Результати 

дослідження структури виявили, що двоядерна гідроксаматна сіль містить 

нейтральний та депротонований N-гідроксипіколінамід у співвідношенні 2:1. 

Центросиметрична димерна структура утворюється з непланарних фрагментів, 

з'єднаних між собою через місткові карбонільні атоми оксигену, що відносяться 

до депротонованих залишків N-гідроксипіколінаміда [відстані Na –μ-O є Na1-

O5=2,3044(14) Å і Na1-O5i = 2,3558(14) Å; код симетрії: (i) 1- x, -y, 1- z].    

Координація μ-О карбонільного та гідроксаматного атомів оксигену до 

одного й того ж катіону призводять до утворення п'ятичленних хелатних циклів 

[Na1-O6i = 2,3716(14) Å і O5i-Na-O6i = 70,26(5)0]. 

 

Дві нейтральні молекули N-гідроксипіколінаміду координуються 

монодентатно до кожного іону натрію через карбонільні атоми оксигену [Na1-

O1=2,3300(16) Å і Na1-O3 = 2,3225(15) Å].  

 

Рис.3.8. Центросиметрична молекулярна  сполука біс-(μ-N-

гідроксипіколінамідато)біс-[біс(N-гідроксипіколінамід)натрію]. 
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У підсумку кожен п'ятикоординований іон натрію має викривлене 

тригонально-пірамідальне координаційне оточення (τ5 = 0.50) 104 з атомами O1, 

O3 та O5i, що формують екваторіальну площину. Відстань між екваторіальною 

площиною та атомом Na складає 0,408(1) Å з відхиленням кутів O-Na-O на 

23,47(5)0 від ідеальних значень. Довжини в'язків Na-O знаходяться в діапазоні 

значень 2,3044(14)-2,3716(14) Å, що узгоджується з даними для 

пентакоординованих катіонів натрію 105–108. Центральне ядро Na2(μ-O)2 є 

практично плоским і наближається до квадрата [кути O-Na-O становлять 

86.43(5) 0 і 93.57(5)0]. Кристалографічні дані та параметри уточнення 

досліджених структур наведено в Додатку А, Табл. 2. Результати РСтА 

наведено у Додатку Б, Табл.3-4. 

 

Депротонований гідроксаматний атом O6 виступає як акцептор двох 

водневих зв'язків (Табл. 3.2), в яких групи О-Н протонованих гідроксаматних 

груп двох нейтральних молекул N-гідроксипіколінаміда виступають як донори 

[O2-H2∙∙∙O6 (1-x, -y, 1-z) = 1,65(2) Å і 169(2)0; O4-H4∙∙∙O6 (1-x, -y, 1-z) = 1,66(3) 

Å˚ і 177(3)0]. Майже копланарні кільця піридину двох нейтральних молекул N-

гідроксипіколінамида координуючись з тим же іоном натрію проявляють 

внутрішньомолекулярні взаємодії та з’єднуються в незвичайний спосіб "голова 

до голови" (кут між площинами дорівнює 10,00(7)0, міжцентрова відстань 

 

Рис.3.9. Схема молекулярної упаковки біс-(μ-N-гідроксипіколінамідато)біс-

[біс(N-гідроксипіколінамід)натрію]. 
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становить 3,801(1) Å, середня міжплощинна відстань дорівнює 3,760(1) Å, 

відхилення від середньої площини = 0,508(4) Å).  

Депротонований залишок N-гідроксипіколінаміду має площинну 

конформацію з двогранним кутом лише 0,6(2)0 між гідроксамовою групою та 

піридиновим кільцем. У той же час відповідні двогранні кути в обох 

нейтральних молекулах N-гідроксипіколінамиду помітно більші [17.5(2) і 

8.9(2)0], що вказує на відхилення гідроксамової групи з площини піридинового 

кільця. Зв'язок C-N гідроксамової групи знаходиться в Z конфігурації, а зв'язок 

C-C між піридином і гідроксамовою групою в E конфігурації для обох 

(нейтрального і депротонованого) гідроксаматів. Внутрішньомолекулярні N-

H∙∙∙N контакти між гідроксаматною групою та атомом нітрогену піридинового 

циклу [2.25(2) -2.35(3) Å] присутні в обох (нейтральній та депротонованій) 

молекулах N-гідроксипіколінаміду (Табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2. Водневі зв’язки в структурі біс-(μ-N-гідроксипіколінамідато)біс-

[біс(N-гідроксипіколінамід)натрію] (A, o) 

D—H∙∙∙A D—H H∙∙∙A D∙∙∙A D—H∙∙∙A 

N1—H1∙∙∙N2 0,80 (3) 2,35 (3) 2,688 (3) 106 (2) 

N3—H3∙∙∙N4 0,86 (3) 2,30 (3) 2,681 (3) 107 (2) 

N5—H5∙∙∙N6 0,84 (2) 2,25 (2) 2,670 (3) 111,1 (17) 

O2—H2∙∙∙O6i 0,91 (2) 1,65 (2) 2,549 (2) 169 (2) 

O4—H4∙∙∙O6i 0,91 (3) 1,66 (3) 2,5744 (19) 177 (3) 

N1—H1∙∙∙N6ii 0,80 (2) 2,55 (3) 3,224 (2) 143 (2) 

N5—H5∙∙∙O2iii 0,84 (2) 2,35 (2) 3,058 (2) 142,6 (19) 

C5—H5A∙∙∙O4iv 0,93 2,61 3,341 (3) 136 

C17—H17∙∙∙N2iii 0,93 2,60 3,330 (3) 136 

Коди симетрії: (i) −x+1, −y, −z+1; (ii) x, y, z+1; (iii) x, y, z−1; (iv) −x+1, −y+1, −z+2. 
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Довжини зв'язків і кути в нейтральній та депротонованій гідроксамовій 

групах знаходяться в межах характерних діапазонів. Довжини зв'язків C-N та C-

C у піридиновому фрагменті є характерними для 2-заміщених піридинових 

похідних 109–111. 

У кристалі (Рис. 3.9) димерні фрагменти з'єднуються в ланцюги вздовж 

осі c через дві пари класичних міжмолекулярних N5-H5∙∙∙O2 (x, y, z-1) та N1-

H1∙∙∙N6 (x, y, z- 1) водневих зв'язків та підтримуються парами слабких 

некласичних C17-H17∙∙∙N2 (x, y, z-1) водневих зв'язків (Табл. 3.2.). Ланцюги 

з'єднані в двомірну структуру паралельно до (100) більш слабкими 

взаємодіями, а саме C5-H5A∙∙∙O4 (-x+1, -γ+1, -z+2) водневими зв'язками і π-π 

стекінг взаємодією між N4/C7-C11 піридиновим кільцем та депротонованою 

гідроксамовою групою O5/C18/N5/O6 [кут між площинами = 4,89 (7)0, 

міжцентрова відстань = 3,766 (1) Å, середня міжплощинна відстань = 3,385 (2)  

Å, відхилення від площини = 1,644 (4) Å]. Міжмолекулярні π-π стекінгові 

зв’язки між тією ж депротонованою гідроксамовою групою та N2/C1-C5 

піридиновим кільцем [кут між площинами = 10,78 (8)0, міжцентрова 

відстань=3,823 (1) Å, середня міжплощинна відстань = 3,589 (2) Å, відхилення 

від середньої площини = 1,319 (4) Å] зв’язують фрагменти в тривимірну 

структуру. 

 

3.4. Молекулярна структура N-гідроксихінолін-2-карбоксиамід 

 моногідрату 

 

Молекулярна структура хінолінгідроксамової кислоти складається з 

молекули N-гідроксихінолін-2-карбоксаміду в кето таутомерній формі, що 

підтверджується довжинами зв'язків C-O [1,227 (2) Å] та C-N [1,317 (2) Å], і 

молекули води (Рис. 3.10, а) 103в. Карбонільна група має Z конформацію 

відносно атома N1 хінолінового фрагмента та Е конформація відносно атома 
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оксигену гідрокси групи [торсійні кути O2-N2-C10-O1= 0,8 (2)0 та N1-C9-C10-

O1=177,33 (14)0]. 

 

 

 

а б 

Рис. 3.10. Молекулярна структура (а) та молекулярної упаковка (б) N-

гідроксихінолін-2-карбоксиаміду. Водневі зв'язки позначаються пунктирними 

лініями. 

 

Молекула N-гідроксихінолін-2-карбоксаміду має майже планарну 

структуру (неводневі атоми лежать в площині з “виходом” до 0.03 Å). Тільки H-

атом ОН групи істотно відхиляється від молекулярної площини: торсійний кут 

С-N-O-H = 75,1 (13)0 визначається O-H∙∙∙O водневим зв'язком між гідрокси- 

групою і молекулою води. Довжини зв'язків C-N та C-C в молекулі є типовими 

для 2-заміщених піридинових похідних 109–111.  

У кристалі молекули утворюють колони уздовж осі b в результаті π-π 

стекінгових взаємодій між паралельними хіноліновими фрагменти [операція 

симетрії x, y+1, z; міжплощинна відстань 3,420 (1) Å, міжцентрова відстань 

3,887 (1) Å, зміщення 1,846 (1) Å]. Ці колони зв'язані попарно через O-H∙∙∙O 

водневі зв'язки (Табл. 3.3) та через місткові молекули води (Рис. 3.10, б). 

Кожна молекула води утворює два донорні водневі зв'язки [H∙∙∙O1 = 1,85 

(2) та 2,15 (2) Å] з карбонільним атомом оксигену O1 та один акцепторний 

водневий зв'язок з O-H групою гідроксамової функції, тобто найсильніший 
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водневий зв'язок у кристалі [H∙∙∙O2 =1,67(2) Å]. Цей водневий зв'язок 

призводить до скорочення H∙∙∙H контакту між водою і атомами гідрогену 

гідрокси групи [2,05 (3) Å]. Подвійні колонки зв'язуються слабкими N-H∙∙∙π 

зв’язками (2,71 Å, 1590), а також взаємодією Ван-дер-Ваальса. Слабкі 

міжмолекулярні С-Н∙∙∙O зв’язки (Табл. 3.3) також спостерігаються в кристалі. 

Кристалографічні дані та параметри уточнення досліджених структур наведено 

в Додатку А, Табл. 3. Результати РСтА наведено у Додатку Б, Табл.5-6. 

 

 

3.5. Гетерометалічний комплекс купрум(ІІ) металокраунового типу з 

кальцієм(ІІ) та піколінгідроксамовою кислотою. 

 

 Сполука К2 складається з однозарядного катіонного гетерометалічного 

комплексу [Ca(ClO4)(H2O)Cu5(PicHA-2H)5(H2O)]+ та перхлорат аніону і 

проявляє молекулярну топологію 15-металокраун-5 з інкапсульованим іоном 

кальцію всередині металомакроциклічної порожнини (Рис.3.11) 103г. 

Таблиця 3.3. 

Водневі зв’язки в структурі N-гідроксихінолін-2-карбоксиаміду (A, o) 

D—H∙∙∙A D—H∙∙∙A D—H∙∙∙A D—H∙∙∙A D—H∙∙∙A 

O1S—H1SA∙∙∙O1i 0,85 (2) 2,15 (3) 2,9404 (19) 155 (2) 

O1S—H1SA∙∙∙O2i 0,85 (2) 2,54 (2) 3,0850 (18) 124 (2) 

O1S—H1SB∙∙∙O1ii 0,93 (2) 1,85 (2) 2,7783 (18) 176 (2) 

O2—H2∙∙∙O1S 0,97 (2) 1,67 (2) 2,6407 (18) 175 (2) 

C3—H3∙∙∙O2iii 0,999 (16) 2,518 (16) 3,493 (2) 165,0 (15) 

C4—H4∙∙∙O2iv 0,975 (19) 2,589 (18) 3,273 (2) 127,3 (12) 

C5—H5∙∙∙O1Sv 0,967 (17) 2,593 (17) 3,547 (2) 169,0 (13) 

Коди симетрії: (i) x, y+1, z; (ii) -x+1/2,-y+1/2,-z+1; (iii) –x+1, y+1,-z+3/2; (iv) x+1/2, 

y+1/2, z; (v) x+1/2, y-1/2, z. 
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Комплексний катіон (без аксіальних лігандів) є майже плоским: найбільші 

відхилення неводневих атомів від визначеної ними середньоквадратичної 

площини не перевищують 0,141 Å, іон кальцію “виходить” з цієї площини на 

0,044 Å.  

 

 

 

а 

 

 

 

 
 

 

б 

Рис.3.11. Молекулярна будова комплексного катіона [Ca(ClO4)(H2O)Cu5(PicHA-

2H)5(H2O)]+ (a – вигляд зверху, б – збоку). 

 

В К2 іон кальцію знаходиться у викривленому пентагонально-

біпірамідальному оточенні (координаційне число 7). Екваторіальну площину 

координаційної сфери центрального атома формують донорні атоми оксигену 

(відстані Ca-O лежать в межах 2,402(3) – 2,449(3) Å), а в аксіальних позиціях 

(по різні сторони екваторіальної площини) знаходяться монодентатно-

координований перхлорат-аніон (відстань Ca-O – 2,320(10) Å) та молекула води 

(відстань Ca-O – 2,371(2) Å).  

Міжатомні відстані Ca···Cu складають 3,846 – 3,928(1) Å, Cu···Cu – 4,558 

– 4,579(1) Å. 

Координаційне число чотирьох іонів купруму в комплексі К2 дорівнює 4, 

вони знаходяться в викривленому плоскоквадратному оточені двох іонів 

оксигену та нітрогену, які належать двом різним гідроксаматним лігандам. 
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Відстані Cu-O лежать в діапазоні 1,891(3) – 1,941(2) Å, а відстані Cu-N в межах 

1,925(3) – 1,996(3) Å. Один з йонів купруму (Cu3) має координаційне число 5 

(викривлена тетрагональна піраміда, τ = 0.37), за рахунок координованої 

молекули води в аксіальній позиції. Екваторіальні відстані Cu-O знаходяться в 

діапазоні 1,891(3) – 1,923(2) Å, Cu-N – 1,955(3)-1,975(3) Å, аксіальна відстань  

Cu-O дорівнює 2,669(2) Å. Площини КСф іонів купруму(ІІ) зазнають 

незначного викривлення з ”виходом” донорних атомів із визначених ними 

середньоквадратичних площин на 0,023 – 0,152 Å. Кутові викривлення в 

екваторіальній площині обумовлені наявністю хелатних кутів у 5-членних 

монометальних циклах в межах 80,70(11) – 86,65(10)о. У 5-членних біметальних 

циклах хелатні кути (N-Cu-O) помітно більші: 90,01 – 92,69(11)о  а кути O-Ca-O 

лежать в межах 70,46 – 73,33(8)о.  

Кристалографічні дані та параметри уточнення досліджених структур 

наведено в Додатку А, Табл. 4. Результати РСтА наведено у Додатку Б, Табл.7-

8. 

3.6. Молекулярна будова 15-металокраунів-5 купруму (ΙΙ) з інкапсульованими 

плюмбумом, неодимом та празеодимом. 

 

Всі одержані структури йонні, складаються з одно- або двозарядних 

комплексних катіонів, [Pb(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5]
2+ (К3), 

[Pr(NO3)2(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5]
+ (К4), [Nd(NO3)(H2O)(py)Cu5(PicHA-

2H)5(py)5]
2+ (К5), позасферних перхлорат-аніонів та сольватних молекул 

піридину 103г,д.  

Гетерометалічні комплексні катіони виявляють молекулярну топологію 

15-металокраун-5, створену 5 йонами купруму(ІІ) і 5 двократно 

депротонованими гідроксаматними лігандами, які утворюють 

металомакроциклічну порожнину, в центрі якої інкапсульовано йон 

плюмбуму(ІІ) (К3), празеодиму(ІІІ) (К4) чи неодиму(ІІІ) (К5). (Рис 3.12) Іони 

плюмбуму та лантаноїдів координовані гідроксаматними атомами оксигену в 
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екваторіальній позиції, а в аксіальних позиціях - нітрат-аніоном та молекулою 

води і піридину у випадку неодиму(ІІІ) та двома нітрат аніонами і піридином у 

випадку празеодиму(ІІІ). Завдяки різному розподілу протианіонів між 

внутрішньою та зовнішньою координаційними сферами комплексні катіони 

празеодиму та неодиму мають різні заряди (+1 та +2, відповідно).  

 

Рис. 3.12. Комплексні катіони (К3) (a), (К4) (б) та (К5) (в) ( піридин, 

нітрат-аніони та вода для чіткості опускаються). 

 

Принциповою відмінністю молекулярної будови комплексів лантаноїдів 

та плюмбуму від комплексу кальцію є наявність великої кількості аксіальних 

молекул піридину, які координовані як до центральних металів, так і до усіх 

п’ятьох периферійних іонів купруму(ІІ), що призводить до реалізації 

координаційного числа 5 у останніх (координаційний поліедр – викривлена 

тетрагональна піраміда τ1-5 в межах 0,059-0,172 для К3 τсер. = 0,028 для К4 та 

τсер. = 0,036 для К5) 103 (Рис. 3.12). Присутність координованих молекул 
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піридину обумовлена використанням піридину як одного з розчинників при 

синтезі. У комплексі ж кальцію лише один з п’ятьох іонів купруму виявляє 

координаційне число 5 з тетрагонально-пірамідальним (τ = 0,054) за рахунок 

аксіальної координації молекули води. Інші чотири йони купруму(ІІ) в К3 

знаходяться у викривленому плоскоквадратному оточенні. 

Комплексні катіони лантаноїдів та плюмбуму (без аксіальних лігандів) 

лише ідеалізовано є плоскими, в дійсності вони виявляють куполоподібну 

будову, що виражається насамперед у тому, що суміжні 5- і 6-членні цикли 

утворюють між собою міжплощинні кути, що помітно відхиляються від 0о. 

“Вихід” центрального йону з площини O5 для К2 становить лише 0,006 Å, тоді 

як для (К3-К5) метал виходить з площини гідроксаматних оксигенів на 0,424, 

0,576 та 0,502 Å відповідно. Тобто в випадку з кальцієм утворюється практично 

плоский комплексний катіон, а плюмбум- та лантаноїдвмісні металокрауни 

мають куполоподібну конформацію. Міжметальні відстані Pb···Cu для К3 

складають 3,881 – 4,027(1) Å, Cu···Cu – 4,614 – 4,647(2) Å, відстані Nd···Cu для 

К4 лежать в діапазоні 3,902 –3,966(1) Å, Cu···Cu – 4,570 – 4,623(2) Å, а відстані 

Pr···Cu для К5 варіюють в межах 3,903 – 3,964(2) Å, Cu···Cu – 4,586 – 4,615(3) 

Å.  

Іон плюмбуму в К3 координований п’ятьма атомами оксигену в 

екваторіальній площині та піридиновим іоном нітрогену в аксіальній позиції. 

Координаційне число Pb(ІІ) дорівнює 6, координаційний поліедр – викривлена 

пентагональна піраміда. Радіус порожнини металокрауна становить 1,19 Å 32, 

що відповідає йонному радіусу шестикоординованого йона Pb(ΙΙ) (1.19Å). 

Екваторіальну площину координаційної сфери центральних йонів формують 

орієнтовані до центру донорні атоми оксигену гідроксаматних груп. 

Екваторіальні відстані Pb-O знаходяться в діапазоні 2,480(6) – 2,568(6) Å та є 

дещо коротшими за відстані Pb-O в структурі [PbCu5(PicHA)5(py)6](NO3)2 
79, які 

складають 2,491(3) – 2,590(3) Å. Аксіальна відстань Pb-Npy для комплексу К3 

дорівнює 2,478(5) Å. Вихід іону плюмбуму з площини гідроксаматних 
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оксигенів в бік протилежний до координованого піридину є меншим на 0.052 Å 

від описаної раніше структури 79. Молекула піридину, зв’язана з центральним 

атомом порожнини, і п’ять молекул піридину, координовані до іонів 

купруму(ΙΙ), розташовані по одну сторону металомакроциклу. Екваторіальну 

площину утворюють донорні атоми оксигену та нітрогену, що належать двом 

різним гідроксаматним лігандам. Відстані Cu-N знаходяться в межах 1,924(10) 

– 2,024(6) Å, а Cu-O в діапазоні 1,902(7) – 1,960(7) Å. В аксіальних позиціях 

знаходяться піридинові атоми нітрогену, відстані Cu-N лежать в межах 

2,313(12) – 2,388(12) Å, та є коротшими за відстані Cu-N в описаній структурі 

сполуки [PbCu5(PicHA)5(py)6](NO3)2 
79. 

 

 

Рис. 3.13. Комплексні катіони (К3) (a), (К4) (б) та (К5) (в) 

 

Координаційне число Ln(ІІІ) в К4 та К5 дорівнює 9, координаційний 

поліедр - викривлена тришапкова тригональна призма. Геометрія центрального 

атому металомакроциклу відрізняється від раніше повідомлених металокраунів 

Gd(III), Eu(III), Pb(ΙΙ) та Hg(ΙΙ) з PicHA 75,109. Екваторіальну площину КСф 

складають донорні атоми оксигену 2-гідроксаматних груп, які орієнтовані в 
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напрямку центру порожнини. Екваторіальні відстані Nd-О знаходяться у 

діапазоні 2.476(6) – 2.510(5) Å, Pr-O - 2.472(10) –2.592(8) Å. В К4 та К5 в 

аксіальній позиції йонів лантаноїдів знаходиться молекула піридину, а три 

«шапкові» позиції в координаційній сфері для К5 займають атоми оксигену від 

бідентатно координованого нітрат-аніону та від молекули води, в той час як для 

К4 - двох (бідентатно- та монодентатно-координованого) нітрат-аніонів. 

Аксіальна відстань Nd-N(Py) дорівнює 2.645(8) Å, а Pr-N(Py) – 2.687(15) Å.  

«Шапкові» відстані M-О знаходяться у діапазоні 2.513(7) – 2.631(6) Å для Nd та 

2.499(14) – 2.677(14) Å для Pr. В К4 та К5 молекула піридину, зв’язана з 

центральним атомом порожнини, і п’ять молекул піридину, координовані до 

іонів купруму(ΙΙ), розташовані по одну (а саме випуклу) сторону 

металомакроциклу (Рис 3.13). 

 

 

Рис. 3.14. Конформація металокраунів в структурах К2- К5 (аксіальні 

ліганди не наведено). 

 

Семикоординований йон кальцію має йонний радіус 1.06 Å (Табл. 3.4), 

що узгоджується з розмірами порожнини металокрауна (rcavity=1.127 Å), та 

лежить практично в її площині (вихід Ca2+ з площини атомів оксигену 0.006 Å ) 

на відміну від йонів плюмбуму та лантаноїдів 75. Радіус порожнини 

металокрауна у випадку Pb2+ , Nd3+ та Pr3+ зростає зі зростанням  їх кристалічних 
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радіусів, що є характерним для лантаноїдів 32. Йони лантаноїдів мають значний 

вихід з площини оксигенів порівнян но з Hg2+, який містить два піридини по 

різні сторони центрального атома. Кристалографічні дані та параметри 

уточнення досліджених структур наведено в Додатку А, Табл. 5-7. Результати 

РСтА наведено у Додатку Б, Табл. 9-14. 

Отже, основна відмінність молекулярних структур CaII , PbII та LnIII - це 

велика кількість аксіальних молекул піридину координованих з LnIII та п'ятьма 

периферичними іонами CuII в К2-К5. Зазначимо, що молекули піридину 

координуються до центрального атома та п'яти іонів CuII і молекули піридину 

знаходяться на тій самій виступаючій стороні металомакроциклу. Це 

призводить до значного вигину металоамкроциклічної порожнини, яка приймає 

загальну композицію у формі кубку (Рис. 3.14). 
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Таблиця 3.4. Порівняння параметрів купрум(II) 15-МС-5 комплексів на основі піколінгідроксамової кислоти. 

 Ca 

[15-MC-5]  

Pb 

[15-MC-5] 

Pr 

[15-MC-5]  

Nd 

[15-MC-5]  

Eu 75 

[15-MC-5]
٭
  

Gd 75  

[15-MC-5]
٭
  

Tb 

[15-MC-5]  

Dy 

[15-MC-5]  

Ho 

[15-MC-5]  

Er 

[5-MC-5]  

Mc коорд. №  7  6 9  9  9  8  9  9  9  9  

Mc іонний r, Å  1.06  1.19 1.18  1.16  1.120  1.053  1.095  1,083  1.072  1,062  

Mc іонний r 

(розр.)
a
, Å 

1.126  1.225 1.217  1.204  1.127  1.111  1.095  1.088  1.070  1.075  

 Радіус 

цн.порожнини,Å  

1.127  1.19 1.148  1.153  1.17  1.12  1.103  1.127  1.082  1.095  

M
c
-O сер, Å  2.426(3)  2.524(1) 2.506(9)  2.499(5)  2.427(6)  2.411(5)  2.39 (2)  2.379(3)  2.374(2)  2.377 (2)  

M
c
–OMP

Mc
,
б
 Å 0.006  0.424 0.576  0.502  0.040  0.256  0.041  0.017  0.034  0.039  

Cu···Cu сер., Å  4.568(1)  4.620(2) 4.601(3)  4.606(1)  4.584(2)  4.581(2)  4.568(2)  4.599(2)  4.554(1)  4.554(1)  

Cu–O–N сер., °  107.0(2)  106.9(1) 107.1(8)  107.6(4)  106.3(2)  107.5(4)  100.5(1)  98.3(1)  102.2(1)  104.2(2)  

O–N–C– O сер.,°  0.9(5)  1.3(2) 1.8(20)  1.2(13)  1.6(1.1)  0.9(1.1)  3.0(1)  1.6(2)  2.1(4)  1.1(1)  

N–C–C– Npy сер.,°  1.9(4)  2.1(12) 3.3(18)  2.4(11)  4.4(1.1) 3.7(9) 0.4(1)  4.4(3)  2.1(1)  1.7(1)  

Cu–O–N-Cu, сер.°  174.9(1)  172.4(9) 174.8(6) 176.4(4)  171.2(4) 175.1(4)  176.5(3)  175.3(2)  173.9(1)  171.1(1)  

а) іонний радіус 112  б) середня площина цн. порожнини утворена атомами оксигену 
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3.7. Молекулярна будова ізоструктурних 15-металокраунів-5 

купруму(ΙΙ) з Ln3+ (Dy, Er, Tb, Ho). 

 

Для серії досліджуваних сполук К6-К9 було отримано кристали та 

проведено РСтА. Іонні структури складаються з однозарядних комплексних 

катіонів [Ln(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3]
+, Ln= Dy (К6), Er (К7), Tb (К8) та  

 

                            а 

 

б 

               

                            в                                                                     г 

Рис. 3.15. Молекулярна будова одержаних ізоструктурних комплексів  

[Ln(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3], Ln= Dy (а), Er (б), Tb (в) Ho (г) (аксіальні 

ліганди опущені для чіткості). 
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нітрат аніонів (Рис. 3.15). У випадку сполуки з Ho (К9) структура складається з 

нейтральних комплексних [Ln(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)2(NO3)], нітрат 

аніонів та молекул води координованих до іонів купруму. 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

Рис. 3.16. Молекулярна будова [Ln(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3]
+, Ln= Dy (а), 

Er (б), Tb (в) та Ho (г), з аксіальними нітрат-аніонами та молекулами води. 

 

Гетерометалічні комплекси проявляють молекулярну топологію 15-MC-5, 

вони утворені п'ятьма іонами CuII та п'ятьма двократно депротонованими 

гідроксаматними лігандами (PicHA-2H) з іонами DyIII (К6), ErIII (К7), TbIII (К8) 

або HoIII (К9), що інкапсулюються в центр металомакроциклічної порожнини 

(Рис. 3.15). Гідроксаматні ліганди координуються {(μ2-O, O'); (N, N')} - (біс) 

бідентатно-містковим способом. Кожен гідроксамат зв'язує один центральний 

іон і два іони купруму (II). Два гідроксиматних аніони координуються до двох 

іонів CuII. Один з них координується двома атомами нітрогену, з групи 

піридину та гідроксаматного ліганду, а інший через атоми оксигену 

карбонільних та гідроксиматних груп. Таким чином, виявляється, що два іони 

CuII зв'язані одним двоатомним гідроксиматним містком (-N-O-). Екваторіальні 

позиції іонів лантаноїдів зайняті атомами оксигену μ2-гідроксаматних груп 
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орієнтованих до центру порожнини. Аксіальні позиції зайняті двома нітрат 

аніонами координованими до центрального атома та трьома молекулами води 

координованими до атомів купруму (II) для К6-К9 (Рис. 3.16).  

 

Рис. 3.17. Конформація металокраунів в структурах К6- К9 (аксіальні 

ліганди не наведено).  

  

Іони LnIII в К6-К9 перебувають в дев'яти координованому оточенні. 

Екваторіальні відстані Ln-O знаходяться в діапазоні 2.338-2.420 (1) Å (К6), 

2.354 -2.401 (2) Å (К7), 2.367-2.417 (2) Å (К8) та 2.352-2.384 (2) Å (К9). 

Аксіальні позиції іонів LnIII займають чотири атоми оксигену, що належать до 

бідентатно координованих нітрат аніонів для К6-К9. Катіонні комплекси LnIII- 

CuII 15-MC-5 (без аксіальних лігандів) в К6-К9 мають дещо вигнуту будову 

(Рис. 3.17). Відхилення неводневих атомів з середньої екваторіальної площини 

лежить в діапазоні від 0,010 (4) Å (C11) до 0,785 (3) Å (C15) (К6), 0,035 (2) Å 

(C2) до 0,860 (3) Å (C27) (К7), 0,054 (2) Å (C10) до 0,793 (3) Å (C15) (К8) та 

0,054 (2) Å (C5) до 1,361 (2) Å (C13) (К9). Вихід центрального металу з 

площини оксигенів становить 0,017 (1), 0,040 (1) та 0,041 (1) Å та 0,034 (1) Å 

для К6, К7, К8 та К9 відповідно. 

Розрахованні іонні радіуси LnIII становлять 1,083; 1,062; 1,095 та 1,070 Å 

для К6, К7, К8 та К9, відповідно (Табл. 3.4.), і вони оптимально розміщаються 

в металоциклічній порожнині (rпорожнини=1.127, 1.095, 1.103 та 1.082Å для К6-
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К9). Іони DyIII, ErIII, TbIII, HoIII в К6-К9 виходять з середньоквадратичної 

площини визначеної п'ятьма іонами CuII на 0.090 (1), 0.039 (3), 0.083(4), та 

0.110(1) Å. 

Зазначимо, що у випадку одержаних МС ми маємо дещо вигнуту 

планарну конформацію і причиною цього може бути наявність трьох 

координованих до купруму з обох сторін екваторіальної площини МС 

структури молекул води/нітрат аніона, які дещо викривляють планарну 

структуру молекул. 

У комплексах К6-К9 два іони CuII знаходяться в викривленому плоско- 

квадратному оточенні (координаційне число 4) двох атомів оксигену та 

нітрогену, з відстанями CuII-O та CuII-N в діапазоні 1,890 -1,950 (2) Å і 1,963-

2,122 (3) Å (К6), 1,912 -1,956 (2) Å і 1,894 -2,028 (1) Å(К7), 1,889 -1,914 (2) Å і 

2,007 -2,055 (1) Å (К8) та 1,889 -1,916 (1) Å і 1,925 -2,006 (5) Å (К9), відповідно. 

Три атоми CuII мають викривлене квадратно пірамідальне оточення (к.ч. 5) за 

рахунок координованих молекул води в аксіальному положенні; при чому дві 

молекули води знаходяться з одного боку макроциклу, а третя- з іншого, 

відстань CuII-O лежить в межах 2,466-2,691(2) Å (К6), 2,384-2,442(2) Å (К7), 

2,319-2,45(4) Å (К8), 2,337-2,534(2) Å (К9). В екваторіальній площині довжини 

зв'язків CuII-Nгідроксимат та CuII-Oгідроксимат знаходяться в межах діапазонів [CuII-N: 

1.987 -2.228 (4) Å в (К6), 1.988 -2.048 (7) Å в (К7), 1.990 -2.057 (1) Å в (К8), 

1.993 -2.070 (7) Å в (К9). CuII-O: 1.897 -1.979 (8) Å (К6), 1,894-1,903(2) Å (К7), 

1.988 -2.048 (7) Å в (К8), 1.884 -1.926 (5) Å в (К8). Нітрат аніони 

координуються бідентатно до центрального атома з обох сторін металокрауна, 

аксіальні відстані LnII-О знаходяться в діапазоні 2,291 -2,510 (3) Å в К6, 2,381 – 

2,411 (4) Å (К7), 2,355 (1)-2,443 (2) Å (К8), 2,367 -2,465 (5) Å в (К9). Діедральні 

кути між площинами двох нітрат аніонів дорівнюють 73,4 (9)° (К6), 80,95 (2)° 

(К7), 86,97 (1)° (К8), 87,84 (5)° (К9). Вибрані кристалографічні дані та 

параметри уточнення досліджених структур наведено в Додатку А, Табл. 8-11. 

Результати РСтА наведено у Додатку Б, Табл. 15-22. 
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Цікаво порівняти структурні особливості LnIII-CuII-PicHA 15-MC-5, що 

спостерігаються в отриманих структурах (Табл.3.4), з структурними 

тенденціями, які останнім часом повідомляли для LnIII-CuII-GlyHA та LnIII-CuII-

PheHA 15-MC-5 44,104. В останніх, розмір макроциклічної порожнини 

збільшується із збільшенням іонного радіуса LnIII, і, як виявляється, 

металомакроцикл стає більш планарним. Також, відхилення лантаноїдів від 

середньої площини оксигенів OMP (oxygen mean plane) збільшується зі 

збільшенням іонного радіуса металів. Ці тенденції також спостерігаються для 

всіх відомих LnIII-PicHA 15-MC-5 структур, за винятком комплексу EuIII 75. 

Останній майже плоский з відхиленням іона EuIII від OMP лише на 0,04 Å. 

Розмір його порожнини помітно більший, ніж очікувався в серії МС (Табл.3.4) 

Аналогічна ситуація спостерігається для раніше повідомлених структур з 

однаковою кількістю аксіальних донорів Ca2+ та UO2
2+-PicHA MC 23, обидва 

комплекси майже плоскі. Комплекси з серії LnIII-GlyHA та LnIIIPheHA 15-MC-5 

мають нерівномірний розподіл екваторіальних донорів, що призводить до 

“виходу” центрального іону з OMP. Дещо схожу картину ми спостерігаємо у 

випадку LnIII-CuII МС з піколінгідроксамовою кислотою, коли окрім двох 

координованих нітрат аніонів, ми маємо три молекули води, які координуються 

нерівномірно до атомів купруму, що призводять до дещо вигнутої конформації 

МС. 

В одержаній серіїї ізоструктурних металокраунів нас цікавила можливість 

прослідкувати тенденції щодо “виходу” центрального атома з О5 порожнини, в 

залежності від розмірів центральних атомів для лантаноїдвмісних 

металокраунів та вплив аксіальних аніонів на формування їх конформаційної 

структури. Реалізацію специфічної хвилеподібної конформації, що 

спостерігається в К6-К9, можна пояснити як результат дії двох факторів: 

нерівномірна кількість апікальних лігандів з двох сторін екваторіальної 

площини координованих до атомів CuII, що приводить до часткової деформації 
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його форми та частковий вихід центральних іонів LnIII з металомакроциклічної 

порожнини. 

 

3.8. Молекулярна будова [Cu10 (PicHA-2H)8(H2O)4(ClO4)2](ClO4)2 

 

Одержана йонна структура складається із двозарядних декаядерних 

комплексних катіонів [Cu10(PicHA-2H)8(H2O)4(ClO4)2]
2+ (К10), сольватних 

молекул води та перхлорат-аніонів (Рис.3.18). Отримана сполука являє собою 

димер, що складається із двох колапсованих металокраунових фрагментів 

Cu4(PicHA-2H)4, поєднаних двома йонами купруму, що у свою чергу 

координують молекули води. Цей приклад у черговий раз демонструє 

складність отримання металокраунових комплексів із топологією 12-МС-4 на 

основі α-функціоналізованих гідроксамових кислот. Схильність подібних 

сполук до переформування із пентаядерних структур у тетраядерні була 

показана І.О.Фрицьким та ін. у 2012 році (Схема 3.3) 82. 

 

В аксіальних позиціях знаходяться два перхлорат-аніони та молекули  

  

a б 

Рис. 3.18. Молекулярна будова декаядерного комплексу 

[Cu10(PicHA-2H)8(H2O)4(ClO4)2](ClO4)2  

[(а) 5-ядерний фрагмент, (б)10-ядерний димер]. 
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води, координовані до йонів купруму. Міжатомні відстані оксиген-купрум 

знаходяться в діапазоні 2,496(8) - 2,594(3) Ǻ для перхлорат-аніонів, та 2,326 (7)  

Ǻ для атома оксигену від молекули води. 

Екваторіальну площину йонів купруму утворюють атоми оксигену від 

двократно депротонованих та координованих (біс)бідентатно-містковим 

способом гідроксаматних лігандів. Проте, на відміну від "класичних" 

металокраунів із вакантною центральною порожниною, у даному комплексі 

іони металу орієнтовані у напрямку центру, що спричиняє їх координацію із 

атомами оксигену. Координаційне число йонів купруму, що знаходяться в 

площині металокрауна дорівнює 5, а зовнішньо (О,О)-координовані йони 

виявляють КЧ 4. Довжини зв’язків Cu-O, Cu-N колапсованих фрагментів 

лежать в діапазоні 1,891(7) - 2,025(2) Ǻ та 1,897(1) - 2,009(7) Ǻ відповідно. В 

той час КЧ двох іонів купруму, що зв’язують колапсовані фрагменти між 

собою, дорівнює 6. Вони координуються гідроксаматними оксигенами двох 

металокраунових колапсованих фрагментів, таким чином зв’язуючи їх в 

димерну структуру та двома молекулами води. Середина отриманої структури 

лишається вільною і її розміри становлять приблизно 3×11 Ǻ. Відстані Cuзв’яз.-O 

іонів купруму та двох оксигенів від молекул води знаходяться в межах 1,910(1) 

- 2, 774(2) Ǻ. 

“Вихід” іонів купруму МС фрагменту зі створеної ними 

середньоквадратичної площини варіюється в межах 0,100 - 0,103(3) Ǻ, зі 

значним відхиленням іонів купруму, які виступають зв’язуючими іонами 

колапсованих фрагментів, на 1,041(1)-1,963(1) Ǻ. Значення кутів між 

колапованими фрагментами та зв’язуючими іонами купруму Cuколапс.-O-Cuзв’яз. 

становлять 128,40(11)0 та 146,09(8)0, а діедральні кути Cuколапс.-N-O-Cuзв’яз. 

знаходяться в межах від 136,68(10) до 173,54(7)0. 

Міжатомні відстані Cu···Cu в колапсованиих фрагментах складають 3,271 

– 4,675(1) Å. Результати РСтА наведено у Додатку Б, Табл. 23-24. 
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3.9. Молекулярна будова [Cu7(PicHA-2H)6(H2O)Py8](ClO4)2 

 

Структура є іонною і складається з двозарядних комплексних катіонів 

[Cu7(PicHA-2H)6(Py)8(H2O)]2+, перхлоратних аніонів та сольватних молекул 

піридину. Катіон гептаядерного комплексу складається з шестиядерного 18-

членного металомакроцикла, з іоном купруму в середині порожнини (Рис. 3.19). 

 

Оскільки іонний радіус Cu2+  (0,73 Å) занадто малий для оптимального 

розміщення в порожнині МС (rпорожнини=1,71 Å), сьомий іон купрум Cu7 

утворює координаційні зв'язки лише з трьома атомами оксигену, а порожнина 

додатково інкапсулює молекулу води, яка утворює один зв’язок з Cu7 і два 

водневі звязки (один з яких є біфуркатним) з трьома некоординованими 

атомами оксигену. Таким чином, центральний атом Cu7 і молекули води O1 

являються гостьовою парою, яка ідеально вбудовується в металомакроциклічну 

порожнину, де всі шість атомів оксигену, як виявилось, задіяні у взаємодії 

гість-хазяїн. Цікаво, що подібна схема координації спостерігається в 

 

 

  

 

а б 

Рис. 3.19. Молекулярна структура гептаядерного комплексного катіону  

[Cu7(PicHA-2H)6]
2+  (а) з аксіальними молекулами піридину (б). 
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молекулярних структурах комплексів Cu(II) з 18-краун-6, в яких тільки три 

атоми оксигену беруть участь у зв'язуванні металів (утворюючи один короткий 

і два подовжені зв'язки Cu-O), що підтримуються шляхом співкапсуляції 

водневих молекул води 113,114. 

Центральний іон купруму Cu7, як згадувалося вище, утворює три 

координаційні зв'язки з атомами оксигену (Cu7-O = 1,982 (3), 2,609 (4) і 2,696 

(4) Å). Четвертий зв'язок Cu7-O формується з молекулою води O7 (Cu7-O = 

1,967 (4) Å), яка разом з двома координованими піридиновими атомами 

нітрогену (Cu7-N = 1,978 (5) і 1,988 (5) Å), доповнюють екваторіальну 

координаційну площину Cu7. 

 

Шість іонів Cu, які утворюють металокрауновий каркас, знаходяться в 

викривленому квадратно-пірамідальному оточенні з піридиновими лігандами, 

що займають апікальні положення (Cu-N = 2,224 (5) - 2,398 (5) Å). Цікаво, що 

молекули піридину розташовані не на тій самій стороні металоамкроцилового 

кільця (як це має місце в 15-МС-5 з Pb2+ та Ln3+), а в різних: два з них (ті, що 

зв'язані з Cu1 і Cu3) орієнтовані до"верху" кільця, а ще чотири – в протилежну 

сторону (Рис. 3.18). В екваторіальній площині атоми Cu знаходяться в 

змішаному N2O2 оточенні (Cu-O = 1,910 (3) - 1,968 (4) Å, Cu-N (Py) = 1,993 (4) - 

2,037 (5), Cu -Nоксим = 1,949 (4) - 1,990 (5) Å). Кристалографічні дані та 

параметри уточнення досліджених структур наведено в Додатку А, Табл. 13. 
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Рис.3.20. Експериментальний (ESI-MS) та розрахований ізотопний розподіл для 

системи Cu(NO3)2:PicHA:CsNO3 в метанолі. [CsCu6(PicHA-2H)6]
+ (m/z  = 1330,7) 
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18-членна металокраунова порожнина складається з послідовності (-Cu-

N-O-)6, через реалізацію {(N, N') (O, O')} - біс (бідентатного) способа 

координації завдяки двічі депротонованому залишку гідроксаматного ліганду. 

У металомакроциклічній порожнині шість кільцевих атомів оксигену, 

утворюють майже планарну структуру (максимальне відхилення атомів від їх 

середньої площини становить лише 0,240 (3) Å). Атом Cu7 і молекула води O1 

відхиляються від цієї площини на 0,660 (4) та 0,457 (5) Å, відповідно. З іншого 

боку, загальна конформація 18-членного циклу помітно деформується через 

значні відхилення атомів купруму від їх екваторіальних площин. Таким чином, 

максимальне відхилення від середньоквадратичної площини, визначеної 18 

атомами металомакроциклічного кільця, досягає 0,743 (2) Å, але основні 

відхилення зумовлені відхиленнями атомів Cu1 та Cu2 від площини. 

Цікавим є те, що конформація МС кільця у молекулі 18-MC-6 є майже 

планарною, що помітно відрізняється від аналогічних комплексів металів з 18-

С-6. Порівняння конформаційних особливостей 18-MC-6 і 18-краун-6 може 

пролити світло на запитання, чому 18-MC-6 зустрічаються дуже рідко і ті, що 

відомі, не містять гостьових іонів або молекул. Однією з причин може бути 

відсутність відповідних центральних гостей, які б сприяли процесу самозбірки 

металомакроцилічного каркасу з іонами металів та гідроксаматними лігандами.   

Аналіз міжатомних відстаней в порожнині МС показав, що відстані між 

протилежно розміщеними атомами оксигенів знаходяться в діапазоні 6,204 - 

6,524 (5) Å, що означає, що відстань між геометричним центром порожнини та 

атомами окигенів має бути 3,10 – 3,26 Å. Серед металів тільки Cs+ та Fr+ мають 

іонні радіуси, достатньо великі, щоб утворити координаційні зв'язки такої 

довжини з усіма шістьма атомами оксигену. Йон цезію (іонний радіус 1,70 Å), 

може ідеально вписуватися в МС порожнину (типова довжина зв'язків Cs-O у 

комплексах краун-ефірів знаходиться в діапазоні від 3,05 до 3,30 Å 115). Для 

оцінки даного припущення, було проведено ESI-MS моніторинг метанольних 

розчинів, що містять нітрат купруму (II) та PicHA (взяті в молярному 
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співвідношенні 1:1) з додаванням потенційних катіонів або гостьових молекул. 

Зокрема, ESI-MS спектри розчинів, що містять нітрат цезію (прийняті у 

співвідношенні від 0,161:1 до 5:1 відносно Cu2+ та PicHA), показали наявність 

інтенсивного ізотопного сигналу з m/z = 1330,7 характерного для розподілу 18-

MC-6 [CsCu6(PicHA-2H)6]
+ (Рис. 3.20).  

Отримання першого гідроксаматного комплексу 18-MC-6 показало 

принципову можливість одержання таких сполук та відкрило шляхи їх 

подальшого вивчення та застосування. Одержаний в процесі деградації 

комплексів купрум 12-MC-4 18-MC-6 став основою для аналізу та подальших 

можливостей синтезу 18-MC-6, що дозволило зробити висновки про потенційні 

гостьові молекули, які можуть бути використані в якості центральних йонів 18-

MC-6. Ці висновки було узгоджено з наступними дослідженнями ESI-MS, які 

довели формування передбачуваного гептаядерного цезієвого 18-MC-6 у 

розчині.  

 

3.10. Молекулярна будова комплексу [Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4]ClO4 

 

Йонна структура складається із однозарядних комплексних катіонів 

[Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4]
+, перхлорат аніонів та молекул води, 

координованих до йонів купруму (К11). Комплексний центросиметричний 

катіон має молекулярну топологію 12-МС-4 (Рис. 3.21). 

Металомакроциклічна порожнина (Cu-N-O)4 утворена чотирма йонами 

купруму та чотирма двократно депротонованими гідроксаматними лігандами. У 

центрі порожнини також знаходиться йон купруму, координований чотирма 

атомами оксигена. Гідроксаматні ліганди двократно депротоновані та зв’язують 

іони купрума між собою. Комплекс складається із конденсованих п’яти та 

шестичленних хелатних циклів, що зв’язують іони металів між собою. Така 

координація повторюється по всьому металомакроциклу (Схема 3.5). 
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Схема 3.5. Будова пентаядерних 12-МС-4 комплексних частинок  

[Cu5(QuinHA-2H)4]
2+. 

 

Координаційне число йонів купруму, що утворюють 

металомакроциклічну порожнину дорівнює 6 (Cu1B, Cu1D), координаційний 

поліедр - спотворений октаедр. Два інші йони купрум(ΙΙ) металомакроциклічної 

порожнини знаходяться в тетрагонально пірамідальному оточенні (к.ч.=5), в 

той час як центральний йон купруму виявляє координаційне число 4, поліедр - 

вигнутий квадрат. Екваторіальну площину центрального йона купруму 

формують донорні атоми оксигена гідроксаматних груп, орієнтованих у 

напрямку центру. Довжини екваторіальних зв’язків центрального йону купруму 

знаходяться в діапазоні 1,865(5)-1,983(7) Ǻ. Міжатомні відстані для йонів, що 

утворюють порожнину металокрауна складають 1,888(0)-2,000(3) Ǻ для 

контактів Cu-O та 1,956(3)-2,023(5) Ǻ для контактів Cu-N відповідно. В 

аксіальних позиціях знаходяться молекули води координовані з одного й того ж 

боку МС структури, а "шапкову" позицію координаційної сфери металокрауна 

займає перхлорат аніон, який координується з протилежного боку відносно 

координованих молекул води. Відстані Cu-O в аксіальних позиціях становлять 

2,211-2,561(1) Å для координованих молекул води та 2,827(2) Å для перхлорат 

аніону. Значення кутів Oперхлорат-Cu-Oгідроксамат дорівнює 73,740. 
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Рис. 3.21. Молекулярна будова пентаядерного комплексу  

[Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4](ClO4) 

 

Катіонний комплекс має значно вигнуту непланарну конформаційну 

будову (Рис. 3.20, б). Відхилення периферійних іонів купруму від 

середньоквадратичної площини, створеної неводневими атомами становить 

1,228-1,296(2) Å, а “вихід” центрального іона купруму з цієї площини дорівнює 

2,148(2) Å.  

Міжметальні відстані Cu···Cu в даній структурі складають 4,549 – 

4,554(1) Å. Значення торсійних кутів Oперхлорат-Cuпериф-Oгідроксамат-Cu становлять 

122,73(1) та 125,96(2)0, для Nпіридин-Cu-Oгідроксамат-Nгідроксамат дорівнюють 140,85 та 

150,4(4)0. Кристалографічні дані та параметри уточнення досліджених структур 

наведено в Додатку А, Табл. 12. Результати РСтА наведено у Додатку Б, Табл. 

25-26. 

Проаналізувавши міжатомні відстані та зробивши відповідні розрахунки 

ми визначили, що розміри МС порожнини дорівнюють 0,62 Å, та іон купруму з 

іонним радіусом 0,63 Å ідеально вписується в її розміри. Однак, слід зазначити, 

що “вихід” центрального іона купруму з площини оксигенів OMP (oxygen mean 

plane) становить 0,099(1) Å і ми отримуємо МС зі значно вигнутою 
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конформацією “кубка”. Причина в тому, що для α-функціоналізованих 

гідроксамових кислот більш конформаційно вигідним є формування 15-МС-5. 

Типовими лігандами, на основі яких отримують комплекси типу 12-МС-4, є β-

аміногідроксамові кислоти та арилгідроксамові кислоти з додатковою 

донорною групою в орто- положенні по відношенню до гідроксаматної. 

Одержаний нами комплекс є першим прикладом купрум 12-МС-4 на основі α-

функціоналізованої гідроксамової кислоти. Існування подібних структур було 

показано у розчинах 27,116,117, проте спроби виділення в вигляді кристалів успіху 

не мали. Зрозуміло, що це пов’язано із великими конформаційними 

напруженнями в комплексі. 

 

Стислі підсумки до розділу 3 

 

1. Досліджено комплексоутворення QuinHA з іонами купруму(ΙΙ) 

методами рН-потенціометричного і спектрофотометричного титрування, ЕПР 

та ESI-MS. Результати потенціометричних досліджень системи CuII/QuinHA 

вказують на переважне формування лише одного поліядерного комплексу 

складу [Cu5L4], в широкому діапазоні pH (1-12), що значно відрізняє дану 

систему від системи CuII/PicHA, в якій можливе формування чотирьох 

комплексних частинок складу [CuL]+, [Cu5(LH−1)4]
2+, [CuL2] та [CuL2H−1]

− у 

тому ж діапазоні pH. 

2. Розроблено методики синтезу, за якими одержано і виділено в 

індивідуальному стані одинадцять нових сполук металокраунового типу на 

основі купрум(ΙΙ) з піколін- та хінолінгідроксамовою кислотами, серед яких МС 

типу 12-МС-4, 15-МС-5, 18-МС-6. Одержані сполуки охарактеризовано 

методами ІЧ, електронної спектроскопії та ESI-MS.  

3. Методом РСтА встановлено будову чотирьох 15-МСCu
2+

,PicHA-5 з 

центральними іонами Ca2+, Pb2+, Nd3+, Pr3+ та з молекулами піридину в 

аксіальних позиціях. Структурно охарактеризовано серію ізоструктурних 15-
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МСCu
2+

,PicHA-5 з іонами лантаноїдів в якості центральних металів (Dy, Er, Tb, 

Ho), досліджено вплив аксіальних лігандів на конформацію металокраунів. 

Також було структурно охарактеризовано піколін- та хінолінгідроксамові 

кислоти, їх натрієві солі. 

4. Методом РСтА охарактеризовано декаядерну сполуку складу 

[Cu10(PicHA-2H)8(H2O)4(ClO4)2]
2+, яка являє собою димер, що складається із 

двох колапсованих металокраунових фрагментів Cu4(PicHA-2H)4, поєднаних 

двома йонами купруму, що демонструє складність отримання металокруанових 

комплексів із топологією 12-МС-4 на основі α-функціоналізованих 

гідроксамових кислот, які схильні до перегрупування із пентаядерних структур 

у тетраядерні. 

5. Отримано та структурно охарактеризовано перший 12-МСCu
2+

,QuinHA-4 

на основі α-функціоналізованої гідроксамової кислоти, для яких в силу 

геометричних параметрів, більш характерним є формування металокраунів 

складу 15-МС-5. 

6. Отримано та структурно охарактеризовано перший гідроксаматний 18-

МС-6 складу [Cu7(PicHA-2H)6(Py)8(H2O)](ClO4)2. Металокраунова 

макроциклічна порожнина формується 6 іонами купруму, але цікавою 

особливістю отриманої структури є те, що сьомий іон купруму, через відносно 

маленький іонний радіус, не може оптимально розміститися в МС порожнині, 

через що додатково інкапсулюється молекула води. Таким чином сьомий іон 

купруму та молекула води являються гостьовою парою, яка вбудовується в МС 

порожнину, де всі шість атомів оксигену, задіяні у взаємодії “гість-хазяїн”.  
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РОЗДІЛ 4. 

МЕТАЛОКРАУНОВІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ(ΙΙ, ΙΙΙ) 

ЯК ПЕРИФЕРІЙНОГО МЕТАЛУ. 

4.1. Дослідження фізико-хімічних властивостей синтезованих МС на основі 

кобальту(ІІ, ІІІ) з гідроксамовими кислотами. 

 

Аналіз літературних даних засвідчив, що металокрауни на основі 

кобальту у металомакроциклічній порожнині залишаються малодослідженими 

сполуками у координаційній хімії. До початку наших досліджень в 2015 р. було 

повідомлено лише про синтез 12-МС-4 із Со3+ у короні та Co2+ в центрі 118. Про 

Таблиця 4.1. 

ІЧ-спектральні характеристики металокраунових сполук кобальту(ІІ, ІІІ) на 

основі QuinHA та PicHA. 

Сполука 

(N-O) 

гідроксамат, 

см-1 

(C=O) Амід І,  

см-1 

PicHA 910, 1026 1651 

QuinHA 920, 1045 1676 

[CoIII
6(PicHA-2Н)6(py)12](NO3)6( (К13) 923, 1044 1590 

[CoII
3CoIII

2(QuinHA-2Н)4(QuinHA-Н)(py)10(H2O)]× 

(NO3)3 (К14) 

934, 1055 1616 

[Co2
ΙΙCo3

ΙΙΙ(QuinHA-2Н)5(py)10(H2O)](CF3SO3)3(К15) 932, 1052 1619 

[CaCoII
3CoIII

2(QuinHA-2H)5(py)10(H2O)2]
4+ (К16)  930, 1053 1620 

[CeCo10(QuinHA-2H)10]
2+ (К17) 935, 1058 1622 

[KCoII
2CoIII

3(QuinHA-2H)5(py)5(H2O)2]
4+ (К18) 934, 1053 1618 
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отримання сполук кобальту із молекулярною топологією 15-МС-5 досі було 

невідомо. В перспективі такі сполуки можуть мати досить цікаві магнітні, 

біологічні та інші властивості. 

При взаємодії солей кобальту(ІІ) з піколін- або хінолінгідроксамовою 

кислотою у метанольному середовищі в присутності системи ДМФА/піридин 

чи з додаванням N-метилморфоліну або триетаноламіну на повітрі було 

отримано темно-червоні кристали придатні для дослідження методом РСтА. 

МС з інкапсульованими атомами всередину порожнини було одержано в 

присутності солей калію, кальцію та церію. В результаті взаємодії нітрату 

кобальта(ΙΙ) з піколінгідроксамовою кислотою в системі МеOH-ДМФА-Py було 

одержано сполуку [CoIII
6(PicHA-2H)6(py)12] (К13), в якій всі іони кобальту були 

окиснені оксигеном повітря до тривалентного стану (Схема 4.1). Під час 

синтезу з хінолінгідроксамовою кислотою лише частина іонів кобальту(ΙΙ) 

окиснюється оксигеном повітря до тривалентного стану. Так, при використанні 

системи МеOH-ДМФА-Py було отримано металокрауни з співвідношенням 

Co3+/Co2+=2:3 (К14, К16), а при проведенні синтезу в метанолі було одержано 

металокраун з співвідношенням CoIII
/CoII 3:2 (К18) (Схема 4.1). 

                                                             MeOH, ДМФА, Py 

Co(NO3)2+PicHA+О2                     [CoIII
6(PicHA-2H)6(py)12](NO3)6 (К13) 

                                                                   morph, МТБЕ  

 

                                         MeOH, ДМФА, Py 

Co(NO3)2+QuinHA+О2                  [CoII
3CoIII

2(QuinHA-2Н)4(QuinHA-Н)(py)10(H2O)](NO3)2  

                                                МТБЕ                                                                   (К14) 
 

                                                          MeOH, ДМФА, Py 

 Co(NO3)2+QuinHA+1/5CaCl2+О2                    [CaCoII
3CoIII

2(QuinHA-2H)5(py)9(H2O)3](NO3)4 

                                                                 (EtO)3N, МТБЕ                                     (К16) 
 

                                                                  MeOH, Py 

  Co(NO3)2+QuinHA+1/5KNO3+О2                     [KCoII
2CoIII

3(QuinHA-2H)5(py)10(H2O)2](NO3)4 

                                                                                               (EtO)3N                                            (К18) 

 

Схема 4.1. Схематичне зображення взаємодії солей кобальту (ІІ) з піколін- та 

хінолінгідроксамовою кислотою. 
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В ІЧ спектрах  усіх синтезованих комплексів із QuinHA (Табл.4.1) 

відмічаються низькочастотні зсуви смуг (С=О) Амід І ( = 1616 - 1620 см-1) та 

високочастотні зсуви (N-Oгідроксамат) (= 930-933; 1053-1055 см-1) 

гідроксаматних груп в порівнянні з їх положеннями в спектрі ліганду. Для 

сполук на основі PicHA спостерігаються зсуви смуг (С=О) Амід І ( = 1590 - 

1605 см-1) та (N-Oгідроксамат) (= 919 - 923; 1044 - 1045 см-1) відповідно. Такі 

зсуви є типовими для  N-координованих депротонованих гідроксаматних груп. 

В спектрах нітрат-вмісних сполук також присутні інтенсивні смуги поглинання 

(N-O) від нітрат-аніонів в областях 825-860 і 1370-1400 см-1.  

 

Для ряду комплексів нами були проведені ESI мас-спектрометричні 

дослідження. При розгляді мас-спектрів досліджуваних сполук в усіх випадках 

знайдено групи ізотопних патернів, що свідчать про утворення 15-МС-5 пента- 

та гексаядерних комплексів (Табл. 4.2). Цікавим є те, що у спостерігається 

сигнал, що свідчить про утворення двозарядженої частинки {[СeCo10(QuinHA-

2H)10]
2+} (m/z 1415,0; 1415,5; 1416,0). Також було зафіксовано утворення 

сполуки К18 із йоном калію у центральній порожнині (Табл.4.2). 

 

Таблиця 4.2. 

ESI-MS спектрометричні характеристики  

Частинка m/z І, % 

{[CoIII
6(PicHA-2H)6(NO3)5]

+} 

Co6C36H24N17O27 

1479,7 100 

{[CoII
3CoIII

2(QuinHA-2Н)4(QuinHA-Н)(NO3)2]
+ +H+} 

Co5C50H30N12O16 

1349,8 75 

{[CaCoII
3CoIII

2(QuinHA-2H)5(NO3)2]
2+} 

CaCo5C50H30N12O16 

694,4 75 

{[KCoII
2CoIII

3(QuinHA-2H)5(NO3)2
2++2H+]} 

KCo5C50H32N12O16 

695,0 70 

{[СeCo10(QuinHA-2H)10]
2+} 

CeCo10C100H60N20O20 

1415,5 100 



140 

 

4.2. Молекулярна будова [CoIII
6(PicHA-2Н)6(py)12](NO3)6 

 

Результати РСтА для К13 виявили, що йонна структура складається з 

комплексних катіонів [Co6(PicHA-2Н)6(py)12]
6+, нітрат аніонів та молекул 

піридину координованих в аксіальних позиціях. Гомометалічний 

шестизарядний комплексний катіон виявляє молекулярну топологію 18-

металокраун-6, сформовану шістьма йонами кобальту, ступінь окиснення яких 

дорівнює трьом, та шістьма двократно депротонованими гідроксаматними 

лігандами, які формують металомакроциклічну порожнину (Co-N-O-)6 (Рис.4.1, 

а). 

 

 

 

Рис. 4.1. Молекулярна будова гексаядерного комплексу 

[CoIII
6(PicHA-2Н)6(py)12](NO3)6 без аксіальних лігандів (а), з аксіальними 

лігандами (б) 

 

Гідроксаматні ліганди двократно депротоновані по NH- та OH-групах та 

координовані {(2-О,О’);(N,N’)}- (біс)бідентатно-містковим способом, кожний 

гідроксамат зв’язує два іони кобальту(ІІІ). Два ацидоліганди, що створюють 

екваторіальну площину йонів кобальту(ΙІΙ), координовані до двох іонів 

кобальту(ІІІ), один з яких зв’язаний з лігандом з утворенням п’ятичленного 

хелатного циклу за участю піридинового і гідроксаматного атомів нітрогену, а 
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другий хелатується через атоми оксигену карбонільної та гідроксаматної груп. 

Таким чином, два йони виявляються зв’язаними одинарним двоатомним 

гідроксаматним (-N-O-)-містком. Кристалографічні дані та параметри 

уточнення досліджених структур наведено в Додатку А, Табл. 14. Результати 

РСтА наведено у Додатку Б, Табл. 27-28. 

Комплексний катіон (без аксіальних лігандів) є майже плоским: 

найбільші відхилення неводневих атомів від визначеної ними 

середньоквадратичної площини знаходяться в межах 0.010(1) Å (N2) – 0.043(1) 

Å (C65). Порожнина металокрауна заповнена розупорядкованими молекулами 

води і її радіус дорівнює ~ 1,926 Å.  

В аксіальних позиціях комплексного катіона міститься велика кількість 

молекул піридину, які координовані до усіх периферійних іонів кобальту(ІІІ) з 

обох боків, що призводить до реалізації координаційного числа 6 у останніх 

(Рис.4.1, б). Аксіальні відстані Co-N(py) знаходяться в діапазоні 1,924(5) - 

1,993(9) Ǻ. Слід зауважити, що довжини зв’язків кобальт - піридиновий 

нітроген є дещо довшими ніж зв’язки кобальт - гідроксаматний нітроген, що є 

типовим для комплексів такого типу. 

Екваторіальну площину йонів кобальту в К13 утворюють атоми оксигену 

та нітрогену, що належать двом двократно депротонованим та координованим 

(біс)бідентатно-містковим способом гідроксаматним лігандам. Координаційне 

число кобальту дорівнює 6, координаційний поліедр - спотворений окстаедр. 

Екваторіальні відстані Co-O та Co-N лежать у діапазоні 1,873(7) - 1,941(5) Ǻ і 

1,780(5) - 1,968(4) Ǻ відповідно. Міжметальні відстані Сo···Co дорівнюють 

4.563(2) – 4.601(2) Å. Вихід іонів кобальту з площини гідроксаматних O, N 

складає 0,005-0,011 Å. 

Іони кобальту(ІІІ) зазнають незначного “виходу” із визначених ними 

середньоквадратичних площин на 0,019 – 0,065 Å для К13. Кутові викривлення 

в екваторіальній площині характеризуються хелатними кутами у 5-членних 

монометальних циклах в межах 79,04(61) – 86,42(37)о. У 5-членних біметальних 
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циклах хелатні кути (N-Cu-O) помітно більші - 97,57(30) – 104,96(54)о. Слід 

зазначити, що хоча для краун-ефірів ця топологія була відома, для 

гідроксаматних металокраунів подібний комплекс було отримано вперше 

(поряд з описаним у попередньому розділі CuII 18-MC-6). 

 

4.3. Молекулярна будова  

[CoII
3CoIII

2(QuinHA-2Н)4(QuinHA-Н)(py)10(H2O)](NO3)3 

 

Одержана структура йонна і складається із тризарядних комплексних 

катіонів [CoII
3CoIII

2(QuinHA-2Н)4(QuinHA-Н)(py)10(H2O)]3+(К14), нітрат 

аніонів, молекул води та координованих в аксіальних позиціях молекул 

піридину. Гомометалічний змішановалентний комплексний катіон виявляє 

молекулярну топологію 15-металокраун-5, створену 5 іонами кобальту, із яких 

три йони є двовалентними, а два йони – тривалентними, і 5 двократно 

депротонованими гідроксаматними лігандами, чотири з яких двократно 

депротоновані, а один-однократно, які утворюють металомакроциклічну 

порожнину (-Co-N-O-)5, в центрі якої знаходиться молекула води, пов’язана із 

чотирма атомами оксигену донорними біфуркатними водневими зв’язками. 

Також гостьова молекула води утворює один акцепторний водневий зв'язок з 

гідроксаматною ОН-групою однократно депротонованого залишку QuinHA. 

Радіус порожнини металокрауна, яка містить молекулу води, дорівнює ~1.28 Å. 

(Рис 4.2, а) 

Двократно депротоновані залишки QuinHA зв’язують містками три 

сусідні йони купруму(ІІ) біс(хелатно)-містковим способом з утворенням двох 

суміжних п’ятичленних хелатних циклів зі спільною стороною C-

N(гідроксамат). В результаті цього п’ять іонів кобальту (ІІ,ІІІ) виявляються 

зв’язаними за допомогою цис- і транс- двоатомних (-N-O-)-містків, а також 

моноатомного містка за участю гідроксаматного атома оксигену. Спосіб 

координації лігандів можна описати як {(N,N’);(O,2-O’)} біс(хелатно)-
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містковий. Кристалографічні дані та параметри уточнення досліджених 

структур наведено в Додатку А, Табл. 12. Результати РСтА наведено у Додатку 

Б, Табл. 29-30. 

Наявність великої кількості аксіальних молекул піридину, які 

координовані до усіх п’ятьох периферійних іонів кобальту, призводить до 

реалізації координаційного числа 6 у останніх (координаційний поліедр – 

викривлена тетрагональна біпіраміда) (Рис.4.2, б). Присутність координованих 

молекул піридину обумовлена використанням піридину як одного з 

розчинників при синтезі. Аксіальні відстані Co-N(py) знаходяться в діапазоні 

2,141(3) - 2,194(6) Ǻ для двовалентних йонів кобальту та 1,959(2) - 1,969(7) Ǻ 

для тривалентних іонів.  

Екваторіальну площину йонів кобальту утворюють атоми оксигену та 

нітрогену, що належать двом різним гідроксаматним лігандам. Екваторіальні 

відстані Co-O та Co-N лежать у діапазонах 1,921(1) - 1,950(4) Ǻ і 1,876(1) - 

2,035(0) Ǻ відповідно для тривалентних йонів кобальту, та 1,973(6) - 2,114(7) Ǻ 

 

 

 

а б 

Рис. 4.2. Молекулярна будова пентаядерного комплексного катіону у складі 

[CoII
3CoIII

2(QuinHA-2Н)4(QuinHA-Н)(py)10(H2O)](NO3)3 без аксіальних лігандів (а), 

вигляд з аксіальними лігандами (б) 
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і 2,015(8) - 2,195(3) Ǻ для CoІІ. При цьому довжини зв’язків Co-N(py) є дещо 

довшими ніж Co-Nгідроксамат, що є типовим для комплексів такого типу. 

Комплексний катіон (без аксіальних лігандів) є майже плоским: 

найбільші відхилення неводневих атомів від визначеної ними 

середньоквадратичної площини не перевищують 0,124(1) Å (Рис.4.2, а).  

Площини КСф іонів кобальту зазнають незначного викривлення з 

“виходом” донорних атомів із визначених ними середньоквадратичних площин 

на 0.023 – 0.152 Å. Кутові викривлення в екваторіальній площині обумовлені 

наявністю хелатних кутів у 5-членних монометальних циклах в межах 54.20(10) 

– 84.69(12)о. У 5-членних метальних циклах хелатні кути (N-Cо-O) помітно 

більші і лежать в межах 90.27(12) – 95.79(10)о. 

Незважаючи на численні спроби, отримати такий металокраун із атомом 

металу у центральній порожнині, це вдалося лише у випадку системи із 

кальцієм та калієм. 

 

4.4 Молекулярна будова [CaCoII
3CoIII

2(QuinHA-2H)5(py)9(H2O)3](NO3)4  

 

Одержана структура йонна і складається із чотиризарядних катіонів 

[CaCoII
3CoIII

2(QuinHA-2H)5(py)9(H2O)3]
4+ (К16), нітрат аніонів, молекул води та 

сольватних молекул піридину. Гетерометалічний чотиризарядний комплексний 

катіон виявляє молекулярну топологію 15-металокраун-5, сформовану 5 іонами 

кобальту (три двовалентні та два тривалентні) і 5 двократно депротонованими 

гідроксаматними лігандами, які утворюють металомакроциклічну порожнину 

(Co-N-O)5. У центрі порожнини знаходиться йон кальцію, координований 

гідроксаматними атомами оксигену в екваторіальній позиції, а в аксіальних 

позиціях – двома молекулами води з обох боків (Рис. 4.3, а). 

Гідроксаматні ліганди двократно депротоновані по NH- та OH-групах та 

координовані {(2-О,О’);(N,N’)}- (біс)бідентатно-містковим способом, кожний 

гідроксамат зв’язує два іони металу та один центральний іон. Два ацидоліганди, 
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що створюють екваторіальну площину йонів кобальту, координовані до двох 

іонів кобальту, один з яких зв’язаний з лігандом з утворенням п’ятичленного 

хелатного циклу за участю піридинового і гідроксаматного атомів нітрогену, а 

другий хелатується через атоми оксигену карбонільної та гідроксаматної груп. 

Таким чином, два йони виявляються зв’язаними одинарним двоатомним 

гідроксаматним (-N-O-)-містком. 

Присутність координованих молекул піридину обумовлена 

використанням піридину як одного з розчинників при синтезі. В аксіальних 

позиціях знаходяться молекули піридину, попарно координовані до йонів 

кобальту, що призводить до реалізації координаційного числа 6 у останніх, 

"шапкові" позиції координаційної сфери зайняті атомами оксигену від двох 

молекул води, координованих до йону кальцію (Рис.4.3, б). Аксіальні відстані 

Са-О(H2O) становлять 2,685(9) Ǻ та 2,770 (4) Ǻ, зв’язки Co-N(py) знаходяться в 

діапазоні 2,109(4) - 2,202(7) Ǻ для двохвалентних іонів кобальту та 1,934(0) - 

2,011(4) Ǻ для тривалентних. 

 

В К16 іон кальцію знаходиться у викривлено пентагонально- 

біпірамідальному оточенні (координаційне число 7). Екваторіальну площину 

           

 

 

а б 

Рис. 4.3. Молекулярна будова гексаядерного комплексного катіону в складі 

[CaCoII
3CoIII

2(QuinHA-2H)5(py)9(H2O)3](NO3)4 
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координаційної сфери центрального атома формують донорні атоми оксигену 

(відстані Ca-O знаходяться у діапазоні 2,616(8) - 2,772(9) Å), а в аксіальних 

позиціях (по різні сторони екваторіальної площини) знаходяться монодентатно-

координовані молекули води (відстань є 2,685(9) Ǻ та 2,770(4) Ǻ).  

Екваторіальну площину йонів кобальту утворюють донорні атоми 

нітрогену та оксигену, що належать двом різним гідроксаматним лігандам. 

Координаційне число всіх йонів кобальту (ІІ, ІІІ) дорівнює 6, координаційний 

поліедр - викривлений октаедр. Екваторіальні відстані Co-O та Co-N 

знаходяться в діапазоні 1,794(7) - 1,974(8) Ǻ та 1,769(4) - 2,081(1) Ǻ відповідно 

для двовалентних йонів кобальту, та в діапазоні 2,044(5)-2,772(8) Ǻ та 2,092(2) - 

2,190(8) Ǻ для тривалентних. Зв’язки Co-N(py) довші, ніж Co-N(гідроксамат). 

Кристалографічні дані та параметри уточнення досліджених структур наведено 

в Додатку А, Табл. 17. Результати РСтА наведено у Додатку Б, Табл. 31-32. 

Комплексний катіон кальцію (без аксіальних лігандів) є майже плоским: 

найбільші відхилення неводневих атомів від визначеної ними 

середньоквадратичної площини не перевищують 0,138 Å, іон кальцію виходить 

з площини O5 на відстань 0,005 Å. Розрахований іонний радіус для кальцію 

становить 1,187 Å і він формує МС порожнину металокрауна з радіусом 

rcavity=1,195 Å, та практично лежить в її площині.  

Міжметальні відстані Ca···Cо складають 3,887 – 4,038(10) Å, Cо···Cо – 

4,587 – 4,708(12) Å. 

 

4.5 Молекулярна будова [KCoII
2CoIII

3(QuinHA-2H)5(py)10(H2O)2](NO3)4 

 

Одержана структура йонна і складається із чотирьохзарядних катіонів 

[KCoII
2CoIII

3(QuinHA-2H)5(py)10(H2O)2]
4+ (К18), нітрат аніонів, молекул води та 

сольватних молекул піридину. Гетерометалічний чотирьохзарядний 

комплексний катіон виявляє молекулярну топологію 15-металокраун-5, 

сформовану п’ятьма йонами кобальту (три тривалентні та два двовалентні) і 
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п’ятьма двократно депротонованими гідроксаматними лігандами, які 

утворюють металомакроциклічну порожнину (Co-N-O)5, в центрі якої 

інкапсульовано йон калію (Рис 4.4, а). У центрі порожнини знаходиться он 

калію, координований гідроксаматними атомами оксигену в екваторіальній 

позиції, а в аксіальній позиції молекулою води (Рис. 4.4, б). 

Гідроксаматні ліганди двократно депротоновані по NH- та OH-групах та 

координовані {(2-О,О’);(N,N’)}- (біс)бідентатно-містковим способом, кожний 

гідроксамат зв’язує два іони металу та один центральний іон. Два ліганди, що 

утворюють екваторіальну площину йонів кобальту, координовані до двох іонів 

кобальту, один з яких зв’язаний з лігандом з утворенням п’ятичленного 

хелатного циклу за участю піридинового і гідроксаматного атомів нітрогену, а 

другий хелатується через атоми оксигену карбонільної та гідроксаматної груп. 

Таким чином, два йони виявляються зв’язаними одинарним двоатомним 

гідроксаматним (-N-O-)-містком. 

 

 

 

 

а б 

Рис. 4.4. Молекулярна будова [KCoII
2CoIII

3(QuinHA-2H)5(py)10(H2O)2]
4+ 

 

Наявність в аксіальних позиціях молекул піридину, які координовані до 

усіх п’ятьох периферійних металів з обох боків, призводить до реалізації 

координаційного числа 6 у останніх (Рис.4.4, б). Присутність координованих 
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молекул піридину обумовлена використанням піридину як одного з 

розчинників при синтезі. Аксіальна відстань К-ОH2O становить 2,652(1) Ǻ, 

зв’язки Co-N(py) знаходяться в діапазоні 1,881(1) - 2,002(1) Ǻ для тривалентних 

йонів кобальту та в межах 2,011(1) - 2,203(5) Ǻ для двовалентних. 

В К18 іон калію знаходиться у викривлено пентагонально- 

пірамідальному оточенні (координаційне число 6). Екваторіальну площину 

координаційної сфери центрального атома формують донорні атоми оксигену 

(відстані К-O знаходяться у діапазоні 2,617(5) - 2,773(6) Å), а в аксіальній 

позиції знаходиться монодентатно-координована молекула води.  

Екваторіальну площину йонів кобальту утворюють донорні атоми 

нітрогену та оксигену, що належать двом різним гідроксаматним лігандам. 

Координаційне число всіх йонів кобальту (ІІ, ІІІ) дорівнює 6, координаційний 

поліедр - викривлений октаедр. Екваторіальні відстані Co-O та Co-N 

знаходяться в діапазоні 1,795(7) - 1,975(8) Ǻ та 1,760(1) – 1,982(1) Ǻ відповідно 

для двовалентних йонів кобальту, та в діапазоні 2,045(5)-2,126(3) Ǻ та 2,098(1) - 

2,191(1) Ǻ для тривалентних. Зв’язки Co-N(py) довші, ніж Co-N(гідроксамат).  

Міжметальні відстані К···Cо становлять 3,953 – 4,169(10) Å, Cо···Cо – 

4,595 – 4,745(10) Å. 

Металомакроциклічний контур структури К18 практично плоский, з 

виходом неводневих атомів з середньоквадратичної площини на 0,010-0,816(3) 

Å. Відхилення іонів купруму від середньоквадратичної площини неводневих 

атомів лежить в в діапазоні 0,065-0,230(2) Å. Розрахований іонний радіус калію 

(1,406 Å) є значно більшим за розмірами за радіус порожнини металокрауна 

(rcavity=1,245 Å), що і призводить до значного “виходу” центрального металу з 

площини атомів оксигену на 0,908(2) Å.  

Кристалографічні дані та параметри уточнення досліджених структур 

наведено в Додатку А, Табл. 16. Результати РСтА наведено у Додатку Б, Табл. 

33-34. 
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Таблиця 4.3. 

Розміри МС порожнин для СuII- та CoII/III-вмісних металокраунів. 

CuII-вмісні МС RMC, Å CoII/CoIII-вмісні МС RMC, Å 

Ho[15-МСCu,PicHA-5] 1,082 
Ca[15-МСCo

II/III
,QuinHA-5] 1,195 

Er[15-МСCu,PicHA-5] 1,095 

Tb[15-МСCu,PicHA-5] 1,103 
K[15-МСCo

II/III
,QuinHA-5] 1,245 

Ca[15-МСCu,PicHA-5] 1,127 

Dy[15-МСCu,PicHA-5] 1,127 
[15-МСCo

II/III
,QuinHA-5] 1,280 

Pr[15-МСCu,PicHA-5] 1,148 

Nd[15-МСCu,PicHA-5] 1,153 

[18-МСCo
III

,PicHA-6] 1,926 Pb[15-МСCu,PicHA-5] 1,190 

[18-МСCu,PicHA-6] 1,710 

 

Заслуговує особливої уваги тей факт, що незважаючи на істотний вихід 

катіону калію з МС порожнини, остання залишається майже плоскою. Цей факт 

свідчить про істотну різницю між структурними та конформаційними 

тенденціями в Cu- та Co-вмісних МС. У випадку купрум МС невідповідність 

іонного радіуса металу розмірам МС порожнини спричиняє істотне 

викривлення площини МС, що в свою чергу, призводить до реалізації 

специфічних непланарних конформацій (кубку, частково відкритої парасольки). 

У випадку ж МС кобальту металомакроциклічний контур залишається 

практично плоским. Цю відмінність можна пояснити набагото більшою 

толерантністю КСф купрум(ІІ) (ефект Яна-Тейлера) до геометричних 

викривлень (при к.ч. = 4-6) на відміну від набагато більш стереохімічно 

жорстких октаедричних КСф Co(ІІ) та Co(ІІІ). 
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Стислі підсумки до розділу 4 

1. За розробленими методиками синтезу було синтезовано та виділено в 

індивідуальному стані п’ять нових сполук металокраунового типу на основі 

кобальту (ΙΙ,ΙΙΙ) з піколін- та хінолінгідроксамовою кислотами. Виділені 

сполуки охарактеризовано методами елементного аналізу, ІЧ спектроскопії, 

ESI-MS. 

2. В системі MeOH-ДМФА-Py було одержано 18-МС-6 з кобальтом на 

основі піколінгідроксамової кислоти, в якому всі іони двовалентного кобальту 

окиснилися до тривалентного стану. У випадку з хінолінгідроксамовою 

кислотою було отримано 15-МС-5 з співвідношенням CoII/CoIII 2:3, а при 

проведенні синтезу в метанолі CoII/CoIII =3:2. 

3. Методом рентгенструктурного аналізу встановлено будову 

гомометалічного металокрауна [CoIII
6(PicHA-2Н)6(py)12](NO3)6, 

металомакроциклічна порожнина якого складається з фрагментів (Сo-N-O)6. В 

аксіальних позиціях комплексного катіона розміщуються координовані з обох 

боків молекули піридину. Катіон є майже планарним, а його МС порожнина 

лишається вакантною. 

4. Отримано та структурно охарактеризовано змішановалентні гомо- та 

гетерометалічні МС складу [CoII
3CoIII

2(QuinHA-2Н)4(QuinHA-

Н)(py)5(H2O)](NO3)3, [CaCoII
3CoIII

2(QuinHA-2H)5(py)10(H2O)2](NO3)4 та 

[KCoII
2CoIII

3(QuinHA-2H)5(py)10(H2O)2](NO3)4 з молекулами піридину в 

аксіальних позиціях. Всі комплексні катіони є практично плоскими, 

незважаючи на те, що в останньому іон калію виходить з площини атомів 

оксигену на 0,908(2) Å. Це можна пояснити більшою конформаційною 

жорсткістю МС з іонами CoII
/CoIII

, що формують МС порожнину. 
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РOЗДIЛ 5. 

ДOСЛIДЖEННЯ ВЗAЄМOДIЇ МEТAЛOКРAУНIВ З G4 ДНК 

5.1. Зaгaльнa хaрaктeристикa G-квaдруплeксних ДНК. 

 

 В oстaннi рoки бaгaтo дoслiдницьких груп нaмaгaються знaйти пoтужний 

прeпaрaт, який будe iнaктивувaти фeрмeнт тeлoмeрaзу i зaпoбiгти пoдaльшoму 

рoсту пухлини. Тaкe зaвдaння дужe склaднe, вoнo вимaгaє пoшуку нoвих 

мeтoдiв i бeзпeрeрвних лaбoрaтoрних дoслiджeнь. У кoжнiй eукaрioтичнiй 

клiтинi кiнцi лaнцюгiв хрoмoсoм зaхищeнi нуклeoпрoтeїнaми - тeлoмeрaми, якi 

склaдaються з спeцiaлiзoвaних бiлкiв тa дeкiлькoх сoтeнь пoвтoрювaних 

нуклeoтидних пoслiдoвнoстeй TTAGGG. Їх oснoвним зaвдaнням є пiдтримкa 

гeнoмнoї стiйкoстi oргaнiзму шляхoм зaхисту лiнiйних кiнцiв хрoмoсoм вiд 

дeгрaдaцiї (прoблeмa кiнцeвoї рeплiкaцiї, тoбтo пoдвoєння). Пiсля кoжнoгo 

пoдiлу клiтин тeлoмeри скoрoчуються, тaким чинoм, вoни дiють як бioлoгiчний 

гoдинник, який визнaчaє кiлькiсть пoдiлiв клiтини 117–120. Кoли вoни стaють 

 

Рис 5.1. Будoвa G квaдруплeксa i схeмaтичнe 

зoбрaжeння тeтрaгуaнiнa (В). 
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зaнaдтo кoрoткими, пoчинaється aпoптoз, тoбтo прoгрaмoвaнe вiдмирaння 

клiтини. У бiльшoстi oргaнiзмiв oснoвним мeхaнiзмoм пiдтримaння дoвжини 

тeлoмeрiв служить дoбудoвa тeлoмeрних пoвтoрiв ДНК фeрмeнтoм 

тeлoмeрaзoю. 

Тeлoмeрaзa - цe спeцiaльний фeрмeнт (рибoнуклeoпрoтeїн), щo присутнiй 

в 85% пухлинних клiтин, функцiя якoгo пoлягaє в пoдoвжeнi 3’-кiнця 

хрoмoсoми, тoдi як кoмплeмeнтaрний лaнцюг дoбудoвується ДНК-пoiмeрaзaми. 

117. Тeлoмeрaзa фoрмує кoмплeкс з oднoлaнцюгoвoю 3' тeлoмeрнoю 

пoслiдoвнiстю ДНК i пeрeзaписує тeлoмeрну пoслiдoвнiсть 119. Нa вiдмiну вiд 

бiльшoстi сoмaтичних клiтин, в яких тeлoмeрaзa є нeaктивнoю, вoнa нaдмiрнo 

aктивнa в рaкoвих клiтинaх 117. Як вiдoмo, тeлoмeрнa ДНК бaгaтa нa зaлишки 

гуaнiну, якi мoжуть oб’єднувaтися в G-квaдруплeкси (G4)- стaбiльнi плoскi 

рoзмiщeннi пaрaлeльнo чoтирьoхлaнцюгoвi структури, якi знaхoдяться в 

стeкiнг-кoнфoрмaцiї. Фoрмувaння цих структур булo дoвeдeнo in vivo тaкoж 

бeзпoсeрeдньoю вiзуaлiзaцiєю в клiтинaх людини 121,122. 

У G-квaдруплeксaх чoтири мoлeкули гуaнiну в квaдрaтнo-плaнaрнoму 

рoзтaшувaннi фoрмують хугстiнoвськi пaри i знaхoдяться в oднoму лaнцюзi 

ДНК (Рис. 5.1). Вoднeвi зв'язки, з пoвтoрювaльним мoтивoм, мiцнo з’вязують 

чoтири зaлишки гуaнiну. У тeтрaдних oдиницях стeкiнгoвi взaємoдiї мiж G-

квaртeтaми з’єднують aнсaмблi тeтрaмeрних oдиниць у вeликi гвинтoпoдiбнi 

структури. Тaкi мoлeкулярнi aнсaмблi нaзивaються G-квaдруплeксoм (ДНК G4) 

(Рис. 5.1) 123. У цeнтрi ДНК G4 iснує пoрoжнинa, в яку мoжуть iнкaпсулювaтися 

пeвнi кaтioни мeтaлiв (мoнo- aбo двoвaлeнтнi, нaйбiльш пoширeними є Na+ i 

K+), зa рaхунoк чoгo ця структурa стaбiлiзується, зaвдяки нeйтрaлiзaцiї 

eлeктрoстaтичнoгo вiдштoвхувaння гуaнiнoвих oксигeнiв. Зaлeжнo вiд кiлькoстi 

лaнцюгiв ДНК, щo бeруть учaсть у цьoму прoцeсi, мoжнa видiлити двa типи G-

квaдруплeксiв – внутрiшньo- тa мiжмoлeкулярний. Пeрший утвoрюється oдним 

лaнцюгoм, другий - склaдaється з двoх aбo чoтирьoх лaнцюгiв. Для дoслiджeнь, 

пoв'язaних iз iнгiбiювaнням тeлoмeрaз, бiльш цiкaвими є 
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внутрiшньoмoлeкулярнi квaдруплeкси. Рiзнi пoслiдoвнoстi мoжуть виявляти 

рiзнi тoпoлoгiї тa кoнфoрмaцiї, зaлeжнo вiд кaтioну мeтaлу, присутньoгo в 

рoзчинi.  

Булo пoвiдoмлeнo кiлькa eфeктивних фaрмaкoфoрiв, щo взaємoдiють з G-

квaдруплeксoм: пoхiднi кaрбaзoлу 124,125, iзoхiнoлiнoвi aлкaлoїди 126, пoхiднi 

iмiдaзoлу 127,128, хiнaзoлiн 129,130, пaпaвeрiн 131, пoрфiрини 132,133 i тeлoмeтaтин 

132,134. Мeхaнiзм тeрaпeвтичнoї дiї цих спoлук мoжнa пoяснити тaким чинoм: 

мoлeкулa-мeдикaмeнт стaбiлiзує G4 структуру тa пeрeшкoджaє зв'язувaнню 

тeлoмeрaзи з 3' тeлoмeрoм. Нe зв'язaнa тeлoмeрaзa нe мoжe пeрeзaписaти 

пoслiдoвнiсть TTAGGG нa кiнцi хрoмoсoми i цe призвoдить дo прискoрeння 

стaрiння пухлинних клiтин (пeвнa кiлькiсть пoдiлiв) i, нaрeштi, дo вiдмирaння 

клiтини. 

  

 

 

 

a б 

Рис 5.2. Схeмaтичнe зoбрaжeння гiдрoфoбнoї кишeнi МС (a), всi групи 

oрiєнтoвaнi нa oдну стoрoну МС. Схeмaтичнe прeдстaвлeння oчiкувaнoї 

взaємoдiї МС з G4 (б) 

 

Дiя вищeзгaдaних спoлук бaзується нa iнгiбiювaннi тeлoмeрaзи зa рaхунoк 

стaбiлiзaцiї квaдруплeкснoї структури ДНК. В oснoвнoму цe oргaнiчнi спoлуки, 

якi eфeктивнo стaбiлiзують ДНК зaвдяки рiзним типaм взaємoдiй 

(eлeктрoстaтичнi взaємoдiї, iнтeркaляцiя тoщo).  
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В якoстi oб’єктiв дoслiджeння зв’язувaння G4 ДНК ми oбрaли мeтaлoкрaуни 

кeруючись нaступними aргумeнтaми: 

o пo-пeршe, звaжaючи нa тe, щo бiльшiсть спoлук, щo є aктивними пo 

вiднoшeнню дo G4 ДНК, хaрaктeризуються aрoмaтичнiстю aбo 

плaнaрнiстю (пoрфiринaми, aнтрaхiнoн) (Pис. 5.1), ми вирiшили 

спрoбувaти МС спoлуки, oскiльки мeтaлoкрaунoвa пoрoжнинa 

мiстить aрoмaтичнi лiгaнди тa є дoсить вeликoю зa рoзмiрaми, щo 

мoжe зaбeзпeчувaти стeкiнг взaємoдiю з тeтрaдaми гуaнiну G4. 

o пo-другe, МС мaють хaрaктeрну oсoбливiсть, якa oбумoвлюється 

вибiркoвiстю пo вiднoшeнню дo гoстьoвих мoлeкул в зaлeжнoстi вiд 

їх хiмiчних функцiй aбo хiрaльнoстi, i нoсить нaзву "рiзнi oбличчя". 

Цe дoзвoляє oтримaти мeтaлoкрaуни з гiдрoфoбними кишeнями, в 

яких мoжe рoзмiститися G-квaдруплeкс, тa гiдрoфiльними стoрoнaми 

(108, 132–134) (Рис.5.2). Oскiльки G4 ДНК є нeгaтивнo зaряджeнoю 

(як i всi iншi структури нуклeїнoвoї кислoти) i мaє бaгaтo 

aрoмaтичних кiлeць, мoжнa припустити, щo вoнa будe пeрeвaжнo 

зв’язувaтися з гiдрoфoбнoю кишeнeю. Oтжe, вeликi гiдрoфoбнi MC 

кишeнi мoжуть рoзмiщувaти G4 блoки i тaким чинoм стaбiлiзувaти 

структуру квaдруплeксa (Рис. 5.2). 

o нaвiть прoстe спiвстaвлeння структур G4 тa 12-МС-4 кoлaпсoвaних 

МС свiдчить прo пoдiбнiсть їх ”квaзiквaдрaтнoї” тoпoлoгiї, якa мaє 

плoску будoву i циклiчнi фрaгмeнти в сeрeдинi.  

При пiдбoрi МС кoмплeксiв булo прoвeдeнo дoслiджeння стiйкoстi 

мeтaлoкрaунiв в вoднo-мeтaнoльнoму рoзчинi шляхoм вимiрювaння UV-Vis 

спeктрiв прoтягoм тривaлoгo чaсу. Нa жaль, нe всi oдeржaнi мeтaлoкрaуни 

виявились дoстaтньo стaбiльними в рoзчинi для пoдaльших дoслiджeнь. Oдним 

з нaйбiльш стiйких кoмплeксiв виявився [Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4](ClO4) 

(К11) дoслiджeння взaємoдiї якoгo з тeлoмeрнoю G-квaдруплeкснoю ДНК 

людини i булo прoвeдeнo в дaнiй рoбoтi. 
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5.2. Eлeктрoннo-спeктрaльнi влaстивoстi МС. 

 

В UV-Vis спeктрi К11 мoжнa видiлити двi смуги пoглинaння, пeршa з 

яких (близькo 342 нм), мoжe бути вiднeсeнa дo π→π* пeрeхoду у 

хiнoлiнгiдрoксaмoвих фрaгмeнтaх тa другa, мeнш iнтeнсивнa (близькo 580 нм) 

пoв'язaнa з d-d пeрeхoдoм тeтрaкooрдинoвaних ioнiв купруму(II) 137. Змiнa 

мoлярнoгo кoeфiцiєнту eкстинцiї при пiдвищeннi тeмпeрaтури мoжe 

рoзглядaтися як мiрa тeрмiчнoї стaбiльнoстi МС, i мoжe бути викoристaнa як 

рeфeрeнтнe знaчeння при пoдaльших дoслiджeннях тeмпeрaтур плaвлeння 

aсoцiaтiв MC-G4. Дoслiджeння тeрмiчнoї стiйкoстi К11 прoвoдили в дiaпaзoнi  

 

Рис 5.3. Змiнa eлeктрoнних спeктрiв пoглинaння при рiзних тeмпeрaтурaх для 

кoмплeксу К11 (10 мкМ кaкoдилaту нaтрiю, 

pH=7.2, сМС=35 мкМ). Спeктри були зaписaнi при 15°С (суцiльнa лiнiя) тa 85°С 

(пунктирнa лiнiя). Нa встaвцi змiни пoглинaння при 346 нм для К11 (A) з 

тeмпeрaтурoю. Чoрнi тa бiлi кoлa прeдстaвляють прoцeси нaгрiвaння тa 

oхoлoджeння, вiдпoвiднo. 

 

тeмпeрaтур 15-90°С в рaмкaх нaгрiвaння тa oхoлoджeння. Спeктри пoглинaння, 

зaписaнi при 15°С тa 85°С, пoкaзaнi нa Рис.5.3. Пoмiтнi змiни спoстeрiгaються в 
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смузi пoглинaння близькo 342 нм, нeзнaчнi змiни спoстeрiгaються i для другoї 

смуги пoглинaння близькo 580 нм. Збiльшeння тeмпeрaтури призвoдить дo 

нeзнaчнoгo зсуву мaксимуму пoглинaння вiд 342 нм дo 347 нм. При цьoму 

iнтeнсивнiсть пoглинaння при 344 нм змeншується приблизнo нa 9%. При 

нaступнoму oхoлoджeннi рoзчину зрaзкa дo пoчaткoвoї тeмпeрaтури 

вiдбувaється пoслiдoвнe вiднoвлeння смуги пoглинaння, як пoкaзaнo нa Рис.5.3 

(встaвкa). Oднaк, при цьoму виднo, щo iнтeнсивнiсть смуги пoглинaння 

нeзнaчнo збiльшується (приблизнo нa 2%) (Рис.5.3, встaвкa). Пoзицiя 

мaксимуму сигнaлу булa змiщeнa дo пoчaткoвoї дoвжини хвилi 342 нм. Цeй 

eкспeримeнт пoкaзaв, щo МС кoмплeкс мoжe зaзнaвaти дисoцiaцiї при 

пiдвищeнiй тeмпeрaтурi, aлe змiни смуг пoглинaння, викликaнi нaгрiвaнням 

рoзчину MC, є звoрoтними. Тaким чинoм, дoслiджувaний МС є дoсить стiйким 

в тeмпeрaтурнoму дiaпaзoнi вiд 15-900С. 

 

5.3. Кoнфoрмaцiйнi змiни aнтипaрaлeльнoї структури G4. 

 

Спeктри кругoвoгo дихрoїзму (КД) G4 зaписaнi зa вiдсутнoстi МС (Pис 

5.4.) виявляють хaрaктeрнi спeктрaльнi хaрaктeристики aнтипaрaлeльнoї 

oрiєнтaцiї з нeгaтивнoю смугoю пoглинaння при 260-285 нм тa смугoю 

пoзитивнoгo дихрoїзму при 285-295 нм вiдпoвiднo дo лiтeрaтурних дaних 137. 

При пoдaльшoму дoдaвaннi MC вiдбувaється знaчнa змiнa вигляду спeктру КД 

(Pис. 5.4). Зi зрoстaнням кoнцeнтрaцiї MC, лiнiї в спeктрi зaзнaють пoступoвoгo 

знижeння iнтeнсивнoстi бeз пoяви нoвих смуг, щo вкaзує нa дeстaбiлiзaцiю 

Тaблиця 5.1. 

Eлeктрoннo-спeктрaльнi пaрaмeтри К11 [Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4](ClO4)  

(сeрeднє знaчeння ± iз трьoх вимiрювaнь)  

λ, нм ε, дм3∙M-1∙см-1 

342 3800 ± 100 

579 390 ± 10 
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структури G-квaдруплeксa. G-квaдруплeкс збeрiгaє свoю структуру (спeктр 

кругoгoвoгo дихрoїзму зaлишaється нeзмiнним) при спiввiднoшeннi GQ:MC 

1:2.3 aлe бiльш висoкa кoнцeнтрaцiя МС (20 μМoль, спiввiднoшeння 1:10) 

призвoдить дo суттєвoгo знижeння oбoх смуг КД, щo вкaзує нa пoвну 

дeструкцiю G4 кoнфoрмaцiї. Щoб пeрeкoнaтися в тoму, щo “вiльнi” ioни 

купруму, якi мoжуть утвoрювaтися при дисoцiaцiї МС нe спричиняють 

пoмiтнoгo впливу нa кoнфoрмaцiю G4 - булo прoвeдeнo рeфeрeнтний 

eкспeримeнт, щo пeрeдбaчaв титрувaння 2 мкМ G-квaдруплeксa знaчним 

нaдлишкoм ioнiв купруму(II). Як пoкaзaнo нa Рис. 5.5, Cu(II) нe впливaє нa 

структуру G4 при мoлярнoму спiввiднoшeння 1:7 (G4:Cu2+). Прoтe  
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Рис 5.4. Дифeрeнцiaльнi спeктри КД титрувaння 22Htel G4  зa дoпoмoгoю 

[Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4](ClO4), в присутнoстi 10 мкМ нaтрiю 

кaкoдiлaту (рН=7,2), 100 мкМ NaCl.  

 

зaстoсувaння вищих кoнцeнтрaцiй ioнiв купруму (спiввiднoшeння 1:30) 

призвeли дo змeншeння iнтeнсивнoстi КД, щo пoвнiстю узгoджується з 

G4 ДНК 

G4:MC-1:2,3 

G4:MC-1:6,8 

 

G4:MC-1:10 
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рeзультaтaми, прeдстaвлeними Мeргнi 138. Пoдaльшe збiльшeння кoнцeнтрaцiї 

Cu(II) (спiввiднoшeння 1:60) викликaє нaвiть збiльшeння iнтeнсивнoстi 

нeгaтивнoї смуги при 265 нм тa її змiщeння дo 280 нм (Рис. 5.5, пунктирнa 

лiнiя). Цeй дeстaбiлiзуючий eфeкт ioнiв Cu(II) пoхoдить вiд бeзпoсeрeдньoї 

взaємoдiї ioнiв купруму з нуклeoтидaми 138–140. Прoтe, вaжкo oцiнити фaктичний 

внeсoк ioнiв Cu2+ в рiвнoвaзi з МС, бeз урaхувaння кoнстaнт стiйкoстi МС. 

Припускaючи 10%-ий ступiнь дисoцiaцiї MC в eкспeримeнтi, кoнцeнтрaцiя 

вiльнoгo Cu2+ всe ж пoвиннa бути нижчe 5 мкМoль. Oтжe, iснує рiзниця мiж 

дeстaбiлiзуючoю eфeктивнiстю МС тa ioнiв купруму, oднaк нe мoжнa 

виключити нeзнaчний вплив вiльних ioнiв Cu(II), присутнiх в рoзчинi МС 

(рiвнoвaгa при кoмплeксoутвoрeннi), щo пiдтвeрджують eфeкт дeстaбiлiзaцiї G4. 

 

Рис 5.5. Спeктри КД 2 μМ 22Htel G4 при тирувaннi ioнaми купруму 

(II), 10 ммoль нaтрiю кaкoдилaту (рН 7,2), 100 μМ NaCl. Кoнцeнтрaцiя 

ioнiв Cu (II): 0 мкМ (лiнiя), 15 мкМ (дoвгe тирe), 63 мкМ (лiнiя 

крaпкa-тoчкa), 111 мкМ (пунктирнa лiнiя). 
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5.4. Aнaлiз флуoрeсцeнтнoгo iнтeркaлярнoгo зaмiщeння (FID) 

 

Вeликa кiлькiсть синтeзoвaних в oстaннi рoки спoлук, прoявляє здaтнiсть 

дo сeлeктивнoгo зв’язувaння тa стaбiлiзaцiї G-квaдруплeксiв 141,142. Oдним з 

зaвдaнь сьoгoдeння є пoшук нoвих рeчoвин, якi сeлeктивнo зв'язувaтимуть 

квaдруплeкси. Для бiльшoї eфeктивнoстi пoтрiбeн мeтoд, який би дoзвoлив нa 

рaннiй стaдiї рoзрoбки фiксувaти зв’язувaння мoлeкули тa квaдруплeксa, i в 

iдeaлi, мaє бути швидким i прoстим у прoвeдeннi. Нaрaзi вiдoмo кiлькa мeтoдiв, 

якi викoристoвуються для дaних цiлeй, тaкi як aнaлiзи FRET-плaвлeння 143, 

тeхнoлoгiї SPR 143, eкспeримeнти ITC, aнaлiзи ESI-MS 144, бaгaтoфлуoрeсцeнтнi 

aнaлiзи зoндiв 145 тa рiвнoвaжний мiкрoдiaлiз 146.  

 

І хoчa цi мeтoди нaдiйнi тa пoтужнi, вoни вимaгaють спeцiaльнoгo oблaднaння 

aбo умoв прoвeдeння, мoдифiкoвaних aбo iммoбiлiзoвaних oлiгoнуклeoтидiв тa 

спeцифiчних влaстивoстeй лiгaндiв (нaприклaд, флуoрeсцeнцiя). Iснує бiльш 

прoстiший aльтeрнaтивний aнaлiз, рoзрoблeний групoю Тeулaдe-Фiшу з 2006 

рoку, G4-FID 146. Принцип рoбoти G4-FID схeмaтичнo прeдстaвлeний нa Рис. 5.6 

Цeй aнaлiз бaзується нa витiснeннi зoндa флуoрeсцeнцiї тiaзoл-oрaнжeвoгo (TO) 

 

a                                                    б  

Рис 5.6. Схeмaтичнe зoбрaжeння двoх oснoвних eтaпiв aнaлiзу G4-FID, тoбтo (a) 

мaркувaння мaтриць ДНК (G-квaдруплeкснa aбo дуплeкснa ДНК) i (TO), (б) 

змiщeння флуoрeсцeнтнoгo зoндa з мaтриць ДНК мoлeкулярнoю спoлукoю, як 

приклaд. 
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з квaдрo- aбo дуплeкснoї мaтрицi ДНК шляхoм збiльшeння кiлькoстi лiгaнду 

aбo кoмплeксу. Вiльний ТO у рoзчинi прaктичнo нe прoявляє флуoрeсцeнцiї, aлe 

сильнo флуoрeсцeнтний, кoли зв'язується з ДНК. Тoму силу взaємoдiї 

квaдруплeксa з кoмплeксoм мoжe бути oцiнeнo зaвдяки йoгo здaтнoстi 

витiсняти ТO з G4 ДНК. Дo тoгo ж, G4-FID нe вимaгaє нi мoдифiкувaння 

oлiгoнуклeoтидiв, aнi спeцiaльнoгo oблaднaння, a тaкoж є iзoтeрмiчним 

eкспeримeнтoм.  

Мeтaлoкрaунoвi кoмплeкси мaють нe нaйкрaщi спeктрaльнi влaстивoстi 

для бeзпoсeрeдньoгo спoстeрeжeння взaємoдiї з нуклeїнoвими кислoтaми при 

мiкрoмoлярних кoнцeнтрaцiях (низькa мoлярнa aбсoрбцiя мoлeкул у видимiй 

oблaстi i нeдoстaтня флуoрeсцeнцiя). Тoму був викoристaний нeпрямий мeтoд 

FID для дoслiджeння взaємoдiї МС з G4 
94,147. Ця тeхнiкa вiднoситься дo  

 

Рис 5.7. (A) Спeктр eмiсiї 1 μМ ТO у присутнoстi G4 [0-11 μМ], 10 μМ 

кaкoдiлaту (рН 7,2) тa 100 μМ NaCl. Стрiлкa вкaзує нa збiльшeння кoнцeнтрaцiї 

G4-22Htel. (B) Змiни в TO флуoрeсцeнцiї при 536 нм при збiльшeннi 

кoнцeнтрaцiї G4 тa грaфiк (встaвкa) (r = Ib/G4 - спiввiднoшeння зв’язaних MC дo 

зaгaльнoї кoнцeнтрaцiї G4). 

 

кaтeгoрiї дoслiджeнь, якi ґрунтуються нa зсувi iндикaтoрiв (IDA) 147. Мeтoд FID 

для G-квaдруплeксa  ґрунтується нa змiнaх в спeктрaх eмiсiї G4 зв'язaнoгo з 

зaбaрвлeним тiaзoл oрaнжeвим (TO) тa йoгo зaмiщeння з структури G4 iншими 

кoнкуруючими спoлукaми 94. Тiaзoл oрaнжeвий мaє нaбaгaтo вищу 
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спoрiднeнiсть дo зв’язувaння три- тa квaдруплeксних структур ДНК, нiж дo 

пoдвiйнo зaкручeнoї спiрaлi ДНК 138. Прийнятo ввaжaти, щo зв’язувaння з G4 

зaлeжить вiд взaємoдiї з гуaнiнoм 138. Для oтримaння рeзультaтiв пoтрiбнo 

oхaрaктeризувaти взaємoдiю в систeмi G4-TO, щo включaє в сeбe oбoв’язкoву 

кoнстaнту зв’язувaння КТO зa умoв eкспeримeнту. Ми прoвeли флуoрoмeтричнe 

титрувaння тiaзoл oрaнжeвoгo 22Htel в присутнoстi 10 мМoль буфeру 

кaкoдiлaту (рН 7,2), 100 мМoль NaCl i oтримaнi спeктри прeдстaвлeнo нa 

Рис.5.7. Кривi зaлeжнoстi мiж iнтeнсивнiстю флуoрeсцeнцiї ТO тa  

кoнцeнтрaцiєю квaдруплeксa пoкaзaнo нa Рис. 5.7 (B). Зa вiдсутнoстi G4 

зaмiщeння ТO з вoднoгo рoзчину нaдзвичaйнo нeзнaчнe, тoму iнтeнсивнiсть 

флуoрeсцeнцeнтних спeктрiв низькa (Рис. 5.7, суцiльнa лiнiя), щo узгoджується 

з лiтeрaтурними дaними 139,140. Дoдaвaння G-квaдруплeксa призвoдить дo 

рiзкoгo збiльшeння iнтeнсивнoстi сигнaлiв, щo oбумoвлeнo зв’язувaнням TO тa  
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Рис 5.8. Спeктр флуoрeсцeнцiї, зaписaний в eкспeримeнтi FID для 

K11. Eкспeримeнтaльнi умoви: [22Htel] = 0,25 мкМ, [TO] = 0,5 мкМ, 

[K11] 0-10 мкМ; 10 мМoль кaкoдiлaтний буфeр, 100 мМoль NaCl, 

(рН=7,2). Стрiлки вкaзують нa збiльшeння кoнцeнтрaцiї МС. 
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структури G4 (Рис. 5.7). Рeзультaти трирaзoвих eкспeримeнтiв тa нaступний 

aнaлiз дaних (Рис. 5.7) дoпoмoгли встaнoвити кoнстaнту зв'язувaння, якa 

стaнoвить 1,17∙106 М-1 148. У дoслiджeннi FID булo прoвeдeнo флуoрeсцeнтнe 

титрувaння тiaзoл oрaнжeвoгo - G4 зi збiльшeнням кoнцeнтрaцiї МС (0-10 

мкМoль). Як i oчiкувaлoся, зi збiльшeнням кoнцeнтрaцiї МС, флуoрeсцeнцiя 

систeми TO/22Htel змeншувaлaсь (Рис.5.8). Iнтeнсивнiсть флуoрeсцeнцiї ТO 

знизилaсь при дoдaвaннi мeтaлoкрaунa i в тoй жe чaс нe спoстeрiгaлoся жoднoгo 

змiщeння сигнaлiв у спeктрi. Кoнцeнтрaцiя MC, нeoбхiднa для змeншeння 

iнтeнсивнoстi флуoрeсцeнцiї нa 50% (DC50%) з трьoх eкспeримeнтiв дoрiвнює 

5,81-5,93 мкМ. Цe знaчeння визнaчaлoсь з грaфiкa зaлeжнoстi зaмiщeння ТO вiд 

кoнцeнтрaцiї мeтaлoкрaунiв (Рис.5.9). DC50% знaчeння були пiдстaвлeнi в 

рiвняння (3), щoб oбчислити кoнстaнти зв’язувaння МС з G4 ДНК. Всi 

рeзультaти aнaлiзу FID нaвeдeнo в Тaблицi 5.2. Eкспeримeнти FID пoкaзaли, щo 

випрoмiнювaння флуoрeсцeнцiї тiaзoл oрaнжeвoгo пoступoвo змeншується при 

титрувaннi МС i мaйжe пoвнiстю  
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Рис 5.9.  Спiввiднoшeння зaмiщeння TO в систeмi G4/ТO 

в FID aнaлiзi для К6 (3 вимiрювaння пoкaзaнo для 

нaoчнoстi). 
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згaсaє в присутнoстi МС у кoнцeнтрaцiях вищe нiж 9 мкМ. Aнaлiз FID 

бaзується нa припущeннi, щo в систeмi вiдбувaється лишe зaмiщeння 

кoнкуруючих лiгaндiв. Тoму мoжнa зрoбити виснoвoк, щo MC мaє вплив нa TO 

в систeмi ТO-G4, який пoлягaє у пoступoвoму вивiльнeннi тiaзoл oрaнжeвoгo з 

дaнoї систeми. Прoтe, слiд рoзглядaти й iншi прoцeси, як пoтeнцiйну причину 

зникнeння флуoрeсцeнцiї TO, a сaмe: гaсiння флуoрeсцeнцiї зв'язaних мoлeкул 

TO чeрeз МС aбo вiльнi ioни купруму, a тaкoж дeстaбiлiзуючий eфeкт МС нa G4 

структуру, a нe лишe прoсту зaмiну ТO нa MC. Цi eфeкти є вiрoгiдними зa 

умoви, щo вiдбувaється oднoчaснe зв'язувaння ТO тa МС з структурoю G4. 

 

Тaблиця 5.2. 

Рeзультaти aнaлiзу FID для систeми TO/ G4 i кoмплeксa Сu 12-MCQuinHA,Cu-4 

(сeрeднi знaчeння ± з трьoх eкспeримeнтiв). 

 Сu 12-MCQuinHA,Cu-4 

DC50%/10−7 M 5,70±0,2 

KMC/106 M−1 1,17±0,04 

 

Ioни Cu(II), присутнi в мaкрoциклiчнoму кaркaсi, мoжуть гaсити 

флуoрeсцeнцiю oргaнiчних флуoрoфoрiв чeрeз прoцeс пeрeнeсeння eлeктрoнiв 

(нaявнiсть d oрбiтaлeй), a TO тa MC рoзтaшoвaнi дoсить близькo, i тoму здaтнi 

рoбити внeсoк в стaтичнe гaсiння флуoрeсцeнсiї. Пiдтвeрджeнням, щo MC 

гaсить флуoрeсцeнцiю ТO є її зaтухaння зa вiдсутнoстi G4, якa спoстeрiгaється 

при пoрiвняннi спeктрiв флуoрeсцeнцiї систeми тiaзoл oрaнжeвий/G4, зaписaних 

при пoслiдoвнoму дoдaвaннi МС. Щo ж стoсується дoслiджeння взaємoдiї TO-

G4, нeмaє пoмiтних змiн у їх спeктрaльних пaрaмeтрaх (мaксимум дoвжини 

хвилi тa фoрмa спeктрa). Ця спeктрaльнa пoдiбнiсть виключaє стaтичнe гaсiння, 

якe виникaє внaслiдoк oднoчaснoгo зв'язувaння ТO тa MC з G-квaдруплeксoм. 

Дeстaбiлiзуючий eфeкт G4 структури мeтaлoкрaунoм грaє вaжливу рoль, як цe 
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булo прoдeмoнстрoвaнo в eкспeримeнтi з кругoвим дихрoїзмoм (Рис. 5.4). Тим 

нe мeншe, рoзрaхoвaнi кoнстaнти нaвeдeнi в Тaблицi 5.2, вiдoбрaжaють 

вiднoсну кaртину зв'язувaння MC з мoлeкулoю G4 ДНК. 

 

Стислi виснoвки дo рoздiлу 5 

1. Були прoвeдeнi дoслiджeння взaємoдiї [Cu5(QuinHA-

2H)4(ClO4)(H2O)4](ClO4) з тeлoмeрнoю G-квaдруплeкснoю ДНК людини. 

Прoвeдeнi eкспeримeнти пo дoслiджeнню тeрмiчнoї стiйкoстi МС 

рoзглядaються як спoсiб oцiнки їх стaбiльнoстi i в пoдaльшoму мoжуть бути 

викoристaнi як рeфeрeнтнi знaчeння при дoслiджeннях тeмпeрaтур плaвлeння 

кoмплeксiв MC-G4. 

2. Спeктри кругoвoгo дихрoїзму зaписaнi для G4 ДНК мaють спeктрaльнi 

хaрaктeристики aнтипaрaлeльнoї oрiєнтaцiї з пoзитивнoю при 290 нм тa 

нeгaтивнoю при 260 нм смугaми. При дoдaвaннi мeтaлoкрaунoвoгo кoмплeксу 

дo G4 спoстeрiгaється змeншeння iнтeнсивнoстi сигнaлiв у спeктрi, викликaнe 

змiнoю кoнфoрмaцiї G4 ДНК зa рaхунoк зв’язувaння з MC.  

3. Прoвeдeння aнaлiзу нeпрямoгo мeтoду iнтeркaлярнoгo зaмiщeння, щo 

ґрунтується нa змiнaх в спeктрaх eмiсiї G4 зв'язaнoгo з бaрвникoм тiaзoл 

oрaнжeвим (TO) тa йoгo зaмiщeння з систeми ТO-G4 iншими кoнкуруючими 

спoлукaми, булo визнaчeнo кoнстaнту зв'язувaння G4-МС, якa дoрiвнює 1,17× 

106 М-1. 
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ВИСНОВКИ 

1. Розроблено методи синтезу, за якими було отримано та виділено в 

індивідуальному стані 18 нових координаційних сполук купруму(ІІ) та 

кобальту(ІІ,ІІІ) металокраунового типу з піколін- та хінолінгідроксамовими 

кислотами. Склад та індивідуальність отриманих сполук підтверджено 

методами елементного аналізу та ESI мас-спектрометрії та додатково 

охарактеризовано методами ІЧ та електронної спектроскопії. Методом 

рентгеноструктурного аналізу монокристалів встановлено будову 14 

синтезованих металокраунів К2-К16, К18.  

2. Систематично досліджено та проаналізовано вплив аксіальних лігандів на 

будову та конформаційну здатність 15-металокраунів-5, що містять центральні 

йони з різними іонними радіусами (Ca2+, Pb2+, Ln3+). Продемонстровано, що за 

наявності симетрично розташованих з обох сторін металомакроцикла 

аксіальних донорів центральний іон, незалежно від іонного радіуса, практично 

не виходить з площини металокрауна, який виявляє практично плоску 

конформацію. Якщо ж аксіальні ліганди розташовані несиметрично відносно 

макроциклічної порожнини (різні ліганди, їх неоднакова дентатність тощо), то 

ступінь відхилення від площинності, а також ступінь відхилення центрального 

атома з площини макроцикла визначається насамперед відповідністю іонного 

радіуса метала розміру металомакроциклічної порожнини. 

3. В результаті вивчення комплексоутворення гідроксаматних лігандів з 

солями купруму(ІІ) та кобальту(ІІ) за допомогою методів потенціометричного 

рН-титрування, UV-VIS спектрофотометрії, ESI мас-спектрометрії встановлено, 

що для всіх досліджених систем характерним є формування гомо- та\або 

гетерометальних металокраунових комплексних частинок з ядерністю від 5 до 

6. 

4. Досліджено реакційну здатність термодинамічно дестабілізованих, 

конформаційно напружених п’ятиядерних 12-металокраунів-4 купруму(ΙΙ) на 

основі піколінгідроксамової кислоти, що містять 13 суміжних 5-членних 
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хелатних циклів, та встановлено шляхи їх деградації. Показано, що поряд з 

встановленим раніше явищем утворення колапсованих 4-ядерних структур (в 

метанолі, ДМФА, ДМСО): 

o при розчиненні в піридині відбувається перегрупування в семиядерну 18-

МС-6 структуру; 

o при розчиненні в ДМФА відбувається утворення 10-ядерного 

дискретного комплексу за рахунок координації іону купруму(ΙΙ) до 

“периферійного” вакантного донорного вузла тетраядерного 

колапсованого металокрауна з подальшою агрегацією двох 5-ядерних 

субодиниць. 

5. Вперше синтезовано та структурно охарактеризовано гідроксаматні 18- 

металокрауни-6. Встановлено, що порожнина металокрауну з іонами 

купруму(ΙΙ) та кобальту(ΙΙ, ΙΙΙ) в металомакроциклічному контурі може бути 

заповнена розупорядкованими молекулами розчинника або містити йон 

купрум(ΙΙ) та координовану молекулу води, як супутнього гостя.  

6.  Уперше отримано кобальтвмісні 15-металокрауни-5 та 18-металокрауни-

6. Показано, що взаємодія солей кобальту(ІІ) з хінолінгідроксамовою кислотою 

в системі ДМФА/Py призводить до утворення гетеровалентних (ІІ, ІІІ) 15-

металокраунів-5 К13-К16, К18, а у випадку взаємодії з піколінгідроксамовою 

кислотою  в системі розчинників MeOH/ДМФА/Py утворюється гомовалентний 

18-металокраун-6 К13 з іонами Со3+ в металомакроциклічному контурі. 

7. Продемонстровано, що синтезовані металокрауни можуть бути 

використані в якості сенсорів для визначення G-квадруплексних ДНК 

флуоресцентним методом та за допомогою спектроскопії кругового дихроїзму. 
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ДОДАТОК А 

Основні кристалографічні параметри, умови проведення РСтА та результати 

розрахунків структур 

 

ТАБЛИЦЯ А.2 

Na2(PicHA-2H)2(PicHA-H)4  

Формула C36 H34 N12 Na2 O12 

ММ/г·моль-1 872.73 
Просторова група P 1  
a/ Å 

9.7997(7) 
b/ Å 10.0959(7) 
c/ Å 11.0401(8) 
α/(o) 96.618(6) 
β/(o) 102.741(6) 
γ/(o) 113.902(7) 
V/(Å3) 948.024 
Z 1  
ρ(розр.)/г·см-3 1.529 
R-Factor(%) 0.064 
wR2 (всі дані) 0.144 

ТАБЛИЦЯ А.1 

PicHA 

Формула C6H6N2O2∙H2O 

ММ/г·моль-1 156.14 
Просторова група C 2/c  
a/ Å 

18.7471(13) 
b/ Å 3.8129(4) 
c/ Å 20.4813(17) 

α/(o) 90.00 
β/(o) 100.570(7) 
γ/(o) 90.00 
V/(Å3) 1439.2 (2) 
Z 8 
ρ(розр.)/г·см-3 1.441 
T/K 293 
ρ(calc) /g·cm–3 1.441 
R-Factor(%) 0.0857 
R1 (all data) 0.2827  
wR2 (всі дані) 0.0823 
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ТАБЛИЦЯ А.4 

[Ca(ClO4)(H2O)Cu5(PicHA-2H)5(H2O)]ClO4 

 

Формула C24H48Ca2Cu10N20O40 
ММ/г·моль-1 2546.65 
Просторова група P1¯ 
a/ Å 

12.619(3) 
b/ Å 12.705(3) 
c/ Å 13.294(3) 
α/(o) 91.91(2) 
β/(o) 91.53(2) 
γ/(o) 107.39(2) 
V/(Å3) 2031.3(8) 
Z 1 
ρ(розр.)/г·см-3 2.082 
T/K 120 
R-Factor(%) 0.0392 
R1 (all data) 0.0504 
wR2 (всі дані) 0.1110 

 

ТАБЛИЦЯ А.3 

QuinHA 

Формула C10H8N2O2·H2O 
ММ/г·моль-1 206.20 
Просторова група C2/c 
a/ Å 

21.613 (4) 
b/ Å 3.8867 (4) 
c/ Å 25.081 (5) 
α/(o) 96.618(6) 
β/(o) 115.37 (2)° 
V/(Å3) 1903.7 (6) 

Z 8 
ρ(розр.)/г·см-3 1.439 
T/K 298 
R-Factor(%) 0.040 
wR2 (всі дані) 0.098 
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ТАБЛИЦЯ А.5 

[Pb(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5](ClO4)2 

 

Формула C145H124Cl4Cu10N37O36Pb2 
ММ/г·моль-1 3631.51 
Просторова група P 1  
a/ Å 

12.619(3) 
b/ Å 12.705(3) 
c/ Å 13.294(3) 
α/(o) 91.91(2) 
β/(o) 91.53(2) 
γ/(o) 107.39(2) 
V/(Å3) 4057.78 
Z 1 
T/K 298 
ρ(calc) /g·cm–3 1.699 
R-Factor(%) 0.0510 
wR2 (всі дані) 0.189 

 

ТАБЛИЦЯ А.6 

[Nd(NO3)(H2O)(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5](ClO4)2 

 

Формула C85H77NdCu5N22O22Cl2 

ММ/г·моль-1 2291.58 
Просторова група P1¯ 
a/ Å 

13.6175(3) 
b/ Å 15.7633(4) 
c/ Å 21.9669(5) 
α/(o) 93.415(2) 
β/(o) 91.53(2) 
γ/(o) 91.030(2) 
V/(Å3) 4706.16(19) 
Z 4 
T/K 293 
ρ(calc) /g·cm–3 1.617 
R-Factor(%) 0.0725 
R1 (all data) 0.1335 
wR2 (всі дані) 0.2228 
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ТАБЛИЦЯ А.7 

[Pr(NO3)2(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5]ClO4 

 

Формула C60H50PrCu5N18O20Cl 
ММ/г·моль-1 1837.24 
Просторова група P1¯ 
a/ Å 

12.0170(5) 
b/ Å 17.8490(8) 
c/ Å 18.8403(10) 
α/(o) 82.135(4) 
β/(o) 90.202(1) 
γ/(o) 76.747(3) 
V/(Å3) 3885.0(3) 
Z 2 
T/K 293 
ρ(calc) /g·cm–3 1.571 
R-Factor(%) 0.0966 
R1 (all data) 0.2227  
wR2 (всі дані) 0.2926 

 

ТАБЛИЦЯ А.8 

[Er(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3](NO3) 

Формула416 182 368 ErCu5C30H28N13O23 
ММ/г·моль-1 1450,5 
Просторова група P 1  
a/ Å 

7.9486(5) 
b/ Å 16.4444(15) 
c/ Å 17.7838(14) 
α/(o) 105.592(8) 
β/(o) 95.232(6) 
γ/(o) 102.939(7) 
V/(Å3) 2151.5 
Z 2 
ρ(розр.)/г·см-3 1.965 
R-Factor(%) 0.0935 
wR2 (всі дані) 0.1754  
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ТАБЛИЦЯ А.9 

[Dy(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3](NO3) 

Формула DyCu5C30H28N13O23 
ММ/г·моль-1 1445.5 
Просторова група P 1 
a/ Å 

7.9486(5) 
b/ Å 16.4444(15) 
c/ Å 17.7838(14) 
α/(o) 105.592(8) 
β/(o) 95.232(6) 
γ/(o) 102.939(7) 
V/(Å3) 2153.57 
Z 2 
ρ(розр.)/г·см-3 1.958 
R-Factor(%) 0.0833 
wR2 (всі дані) 0.1984  

 

ТАБЛИЦЯ А.10 

[Tb(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3](NO3) 

Формула TbCu5C30H28N13O23 
ММ/г·моль-1 1441.9 
Просторова група P 1 
a/ Å 

7.9644(6) 
b/ Å 16.2472(18) 
c/ Å 17.8977(15) 
α/(o) 105.993 
β/(o) 95.1387 
γ/(o) 102.257 
V/(Å3) 2148.37 
Z 3 
ρ(розр.)/г·см-3 1.857 
R-Factor(%) 0.1104 
wR2 (всі дані) 0.2012 
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ТАБЛИЦЯ А.11 

[Ho(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3] 

 
Формула C31H26Cu5HoN13O21 
ММ/г·моль-1 1431.5 
Просторова група P 1  
a/ Å 

8.0670(4) 
b/ Å 16.6082(12) 
c/ Å 17.7926(11) 
α/(o) 106.145 
β/(o) 95.201 
γ/(o) 102.656 
V/(Å3) 2204.76 
Z 2 
ρ(розр.)/г·см-3 2.1610 
R-Factor(%) 0,1117 

 

ТАБЛИЦЯ А.12 

[Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4]ClO4  
Формула Cu5C40H32N8O20Cl2 
ММ/г·моль-1 1333,42 
Просторова група P -4 
a/ Å 

16.9166(2) 
b/ Å 17.2843(2) 
c/ Å 17.7926(3) 
α/(o) 90 
β/(o) 90 
γ/(o) 90 
V/(Å3) 6541 
Z 2 
ρ(розр.)/г·см-3 2.3610 
R-Factor(%) 0,2115 

 

ТАБЛИЦЯ А.13 

 

[Cu7(PicHA-2H)6(H2O)Py8](ClO4)2 
Формула C86H76Cu7N22O21Cl2 
ММ/г·моль-1 2268.9 
Просторова група P 21/c 
a/ Å 

13.2503 
b/ Å 13.524 
c/ Å 51.3637 
α/(o) 90  
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β/(o) 90 
γ/(o) 98.096 
V/(Å3) 9112.49 
Z 4 
ρ(розр.)/г·см-3 1.654 
R-Factor(%) 0.0536 

 

ТАБЛИЦЯ А.14 

CoII
3CoIII

2(QuinHA-2Н)4(QuinHA-Н)(py)10(H2O)](NO3)3 

Формула C100H90Co5N23O23 
ММ/г·моль-1 2808.05 
Просторова група P 1  
a/ Å 

13.7006(4) 
b/ Å 15.7777(3) 
c/ Å 26.1218(6) 
α/(o) 85.2027(18) 
β/(o) 80.404(2) 
γ/(o) 71.240(2) 
V/(Å3) 5269.07 
Z 2  
ρ(розр.)/г·см-3 1.430 
R-Factor(%) 0.0658 

 

ТАБЛИЦЯ А.15 

[CoIII
6(PicHA-2Н)6(py)12](NO3)8 

Формула Co6C96H84N27O21 
ММ/г·моль-1 2305,49 
Просторова група P 21/n  
a/ Å 

16.920(2) 
b/ Å 16.591(3) 
c/ Å 19.105(3) 
α/(o) 90 
β/(o) 94.991(13) 
γ/(o) 90 
V/(Å3) 5342.82 
Z 4 
ρ(розр.)/г·см-3 1.449 
R-Factor(%) 0.1473 
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ТАБЛИЦЯ А.16 

[CaCo2
ΙΙCo3

ΙΙΙ(QuinHA-2H)5(C4H4NO)10](NO3)4  

Формула CaCo5C96H70N21O24 
ММ/г·моль-1 2193 
Просторова група P 1 
a/ Å 

13.9652(14) 
b/ Å 15.4865(15) 
c/ Å 25.7565(17) 
α/(o) 84.653(7) 
β/(o) 80.456(7) 
γ/(o) 73.758(9) 
V/(Å3) 5267.61 
Z 2  
ρ(розр.)/г·см-3 1.439 
R-Factor(%) 0.1173 

 

ТАБЛИЦЯ А.17 

[KCoII
3CoIII

2(QuinHA-2H)5(py)9(H2O)3](NO3)4 

Формула KCo5C100H70N24O32 
ММ/г·моль-1 2452 
Просторова група P 1  
a/ Å 

13.9652(14) 
b/ Å 15.4865(15) 
c/ Å 25.7565(17) 
α/(o) 82.89 
β/(o) 87.02 
γ/(o) 67.75 
V/(Å3) 4955.09 
Z 2 
ρ(розр.)/г·см-3 1.406 
R-Factor(%) 0. 1887 
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ДОДАТОК Б 

Значення валентних кутів та довжин зв’язків одержаних сполук 

ТАБЛИЦЯ Б.1 

Основні довжини зв’язків в структурі N-гідроксипіколінаміду (PicHA) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

O1—C6 1.234 (2) C1—C6 1.496 (3) 

O2—N2 1.387 (2) C2—C3 1.387 (3) 

O2—H2 0.8200 C2—H2B 0.9300 

N1—C5 1.334 (3) C3—C4 1.367 (3) 

N1—C1 1.344 (3) C3—H3 0.9300 

N2—C6 1.325 (2) C4—C5 1.378 (3) 

N2—H2A 0.8600 C4—H4 0.9300 

C1—C2 1.382 (3) C5—H5 0.9300 

 

ТАБЛИЦЯ Б.2 

Основні величини кутів в структурі N-гідроксипіколінаміду (PicHA) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

N2—O2—H2 109.5(2) H1WВ—O1W—H1WB 0.8499(1) 

C5—N1—C1 117.26(17) C4—C3—H3 120.4(2) 

C6—N2—O2 119.60(16) C2—C3—H3 120.4(2) 

C6—N2—H2A 120.2(1) C3—C4—C5 118.9(2) 

O2—N2—H2A 120.2(1) C3—C4—H4 120.6(1) 

N1—C1—C2 123.08(19) C5—C4—H4 120.6(1) 

C2—C1—C6 119.38(18) N1—C5—C4 123.4 (2) 

C1—C2—C3 118.2 (2) C4—C5—H5 118.3(1) 

C1—C2—H2B 120.9(1) O1—C6—N2 122.15 (18) 

C3—C2—H2B 120.9(1) O1—C6—C1 122.66 (17) 

C4—C3—C2 119.2 (2) N2—C6—C1 115.17 (17) 

C5—N1—C1—C2 0.3 (3) H1WA—O1W—H1WB 102.7(1) 

C5—N1—C1—C6 179.67 (17) C3—C4—C5—N1 −1.0 (4) 

N1—C1—C2—C3 −1.2 (3) O2—N2—C6—O1 −0.4 (3) 

C6—C1—C2—C3 179.4 (2) O2—N2—C6—C1 −178.54 (17) 

C1—C2—C3—C4 1.0 (3) N1—C1—C6—O1 175.6 (2) 

C2—C3—C4—C5 0.0 (4) C2—C1—C6—O1 −5.0 (3) 
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C1—N1—C5—C4ї 0.8 (3) N1—C1—C6—N2 −6.2 (3) 

H1WA—O1W—H1WA 0.8503(1) C2—C1—C6—N2 173.20 (18) 

  

ТАБЛИЦЯ Б.3 

Основні довжини зв’язків в структурі [Na2(PicHA-2H)2(PicHA-1H)4]- 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Na1—O5 2.3044 (14) C1—C2 1.367 (3) 

Na1—O3 2.3225 (15) C1—C6 1.503 (2) 

Na1—O1 2.3300 (16) C2—C3 1.377 (3) 

Na1—O5i 2.3558 (14) C2—H2A 0.9300 

Na1—O6i 2.3716 (14) C3—C4 1.363 (3) 

Na1—Na1i 3.3964 (13) C3—H3A 0.9300 

O1—C6 1.232 (2) C4—C5 1.365 (3) 

O2—N1 1.388 (2) C4—H4A 0.9300 

O2—H2 0.91 (2) C5—H5A 0.9300 

O3—C12 1.235 (2) C7—C8 1.366 (3) 

O4—N3 1.383 (2) C7—C12 1.501 (3) 

O4—H4 0.91 (3) C8—C9 1.378 (3) 

O5—C18 1.247 (2) C8—H8 0.9300 

O5—Na1i 2.3558 (14) C9—C10 1.362 (3) 

O6—N5 1.3666 (18) C9—H9 0.9300 

O6—Na1i 2.3716 (14) C10—C11 1.372 (3) 

N1—C6 1.320 (2) C10—H10 0.9300 

N1—H1 0.80 (2) C11—H11 0.9300 

N2—C5 1.339 (2) C13—C18 1.500 (2) 

N3—C12 1.319 (3) C14—C15 1.379 (3) 

N3—H3 0.86 (2) C14—H14 0.9300 

N4—C7 1.332 (2) C15—C16 1.355 (3) 

N4—C11 1.336 (2) C15—H15 0.9300 

N5—H5 0.84 (2) C16—H16 0.9300 

N6—C17 1.330 (2) C17—H17 0.9300 

 

Таблиця Б.4  

Основні величини кутів в структурі [Na2(PicHA-2H)2(PicHA-1H)4] 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O5—Na1—O3 109.39 (6) N2—C5—C4 124.16 (19) 

O5—Na1—O1 107.77 (5) N2—C5—H5A 117.9 

O3—Na1—O1 98.10 (6) C4—C5—H5A 117.9 
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O5—Na1—O5i 86.43 (5) O1—C6—N1 123.81 (17) 

O3—Na1—O5i 126.64 (6) O1—C6—C1 121.78 (17) 

O1—Na1—O5i 125.87 (6) N1—C6—C1 114.39 (16) 

O3—Na1—O6i 87.61 (5) N4—C7—C12 118.11 (17) 

O5—Na1—O6i 156.53 (5) N4—C7—C8 123.26 (18) 

O1—Na1—O6i 84.80 (5) C8—C7—C12 118.58 (17) 

O5i—Na1—O6i 70.26 (5) C7—C8—C9 118.8 (2) 

C6—O1—Na1 127.13 (13) C7—C8—H8 120.6 

N1—O2—H2 102.4 (15) C9—C8—H8 120.6 

C12—O3—Na1 129.55 (13) C10—C9—C8) 119.3 (2 

N3—O4—H4 103.9 (19) C10—C9—H9 120.4 

C18—O5—Na1 151.93 (12) C8—C9—H9 120.4 

C18—O5—Na1i 114.42 (11) C9—C10—C11 118.0 (2) 

Na1—O5—Na1i 93.57 (5) C9—C10—H10 121.0 

N5—O6—Na1i 110.28 (9) C11—C10—H10 121.0 

C6—N1—O2 121.64 (15) N4—C11—C10 124.06 (19) 

C6—N1—H1 121.1 (19) N4—C11—H11 118.0 

O2—N1—H1 116.7 (19) C10—C11—H11 118.0 

C1—N2—C5 116.66 (17) O3—C12—N3 123.70 (18) 

C12—N3—O4 121.18 (16) O3—C12—C7 121.61 (18) 

C12—N3—H3 119.5 (17) N3—C12—C7 114.69 (16) 

O4—N3—H3 118.2 (17) N6—C13—C14 122.09 (17) 

C7—N4—C11 116.62 (18) N6—C13—C18 117.42 (15) 

C18—N5—O6 121.82 (15) C14—C13—C18 120.49 (17) 

C18—N5—H5 116.6 (14) C13—C14—C15 118.87 (19) 

O6—N5—H5 121.3 (14) C13—C14—H14 120.6 

C17—N6—C13 117.46 (16) C15—C14—H14 120.6 

N2—C1—C2 123.00 (17) C16—C15—C14 119.55 (19) 

N2—C1—C6 118.12 (16) C16—C15—H15 120.2 

C2—C1—C6 118.77 (16) C14—C15—H15 120.2 

C1—C2—C3 118.83 (19) C15—C16—C17 118.02 (18) 

C1—C2—H2A 120.6 C15—C16—H16 121.0 

C3—C2—H2A 120.6 C17—C16—H16 121.0 

C4—C3—C2 119.3 (2) N6—C17—C16 124.00 (19) 

C4—C3—H3A 120.3 N6—C17—H17 118.0 

C2—C3—H3A 120.3 C16—C17—H17 118.0 

C3—C4—C5 117.99 (19) O5—C18—N5 123.20 (16) 

C3—C4—H4A 121.0 O5—C18—C13 121.78 (15) 

C5—C4—H4A 121.0 N5—C18—C13 115.02 (15) 
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Таблиця Б.5 

Основні довжини зв’язків в структурі QuinHA-
 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

O1—C10 1.2266 (17) C4—H4 0.974 (16) 

O2—N2 1.3851 (15) C4—C5 1.349 (2) 

O2—H2 0.97 (2) C5—H5 0.966 (16) 

N1—C1 1.3635 (17) C5—C6 1.417 (2) 

N1—C9 1.3169 (17) C6—C7 1.401 (2) 

N2—H2A 0.884 (18) C7—H7 0.976 (17) 

N2—C10 1.316 (2) C7—C8 1.357 (2) 

C1—C2 1.408 (2) C8—H8 0.927 (16) 

C1—C6 1.4183 (19) C8—C9 1.404 (2) 

C2—H2B 0.962 (16) C9—C10 1.5017 (19) 

C2—C3 1.358 (2) O1S—H1SA 0.84 (2) 

C3—H3 0.999 (17) O1S—H1SB 0.93 (2) 

C3—C4 1.410 (2)   

 

Таблиця Б.6 

Основні величини кутів в структурі [Na2(PicHA-2H)2(PicHA-1H)4] 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

N2—O2—H2 103.8 (12) C4—C5—C6 120.80 (15) 

C9—N1—C1 117.93 (12) C6—C5—H5 115.6 (10) 

O2—N2—H2A 114.9 (11) C5—C6—C1 118.21 (14) 

C10—N2—O2 120.66 (14) C7—C6—C1 117.81 (13) 

C10—N2—H2A 124.5 (11) C7—C6—C5 123.98 (14) 

N1—C1—C2 118.95 (13) C6—C7—H7 120.4 (9) 

N1—C1—C6 121.61 (13) C8—C7—C6 120.22 (14) 

C2—C1—C6 119.44 (13) C8—C7—H7 119.4 (9) 

C1—C2—H2B 118.7 (9) C7—C8—H8 124.1 (10) 

C3—C2—C1 120.73 (15) C7—C8—C9 118.11 (15) 

C3—C2—H2B 120.6 (9) C9—C8—H8 117.8 (10) 

C2—C3—H3 122.3 (9) N1—C9—C8 124.30 (13) 

C2—C3—C4 119.85 (16) N1—C9—C10 116.29 (12) 

C4—C3—H3 117.8 (9) C8—C9—C10 119.41 (14) 

C3—C4—H4 119.2 (9) O1—C10—N2 123.24 (14) 

C5—C4—C3 120.96 (15) O1—C10—C9 122.90 (13) 

C5—C4—H4 119.8 (9) N2—C10—C9 113.86 (13) 

C4—C5—H5 123.6 (10) H1SA—O1S— 102.7 (19) 
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H1SB 

N2—O2—H2 103.8 (12) C4—C5—C6 120.80 (15) 

C9—N1—C1 117.93 (12) C6—C5—H5 115.6 (10) 

O2—N2—H2A 114.9 (11) C5—C6—C1 118.21 (14) 

C10—N2—O2 120.66 (14) C7—C6—C1 117.81 (13) 

C10—N2—H2A 124.5 (11) C7—C6—C5 123.98 (14) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.7 

Основні довжини зв’язків в [Ca(ClO4)(H2O)Cu5(PicHA-2H)5(H2O)]ClO4 (К3) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Ca(1)-O(3) 2.425(2) Ca(1)-O(13) 2.532(7) 

Ca(1)-O(5) 2.402(3) Cu(1)-O(11) 1.901(2) 

Ca(1)-O(7) 2.447(3) Cu(1)-N(2) 1.927(3) 

Ca(1)-O(9) 2.450(3) Cu(1)-O(10) 1.936(3) 

Ca(1)-O(11) 2.410(3) Cu(1)-N(1) 1.996(3) 

Ca(1)-O(1) 2.372(2) Cu(3)-O(24) 2.669(2) 

Ca(1)-O(12) 2.320(9)   

 

ТАБЛИЦЯ Б.8 

Основні величини кутів в [Ca(ClO4)(H2O)Cu5(PicHA-2H)5(H2O)]ClO4 (К3) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O(11)-Cu(1)-N(2) 91.94(10) O(5)-Ca(1)-O(7) 73.33(8) 

O(10)-Cu(1)-O(11) 85.48(10) O(7)-Ca(1)-O(9) 70.46(8) 

N(1)-Cu(1)-N(2) 80.96(11) O(9)-Ca(1)-O(11) 72.08(8) 

O(10)-Cu(1)-N(1) 101.52(10) O(3)-Ca(1)-O(12) 97.06(26) 

N(1)-Cu(1)-O(11) 171.76(11) O(5)-Ca(1)-O(12) 90.52(25) 

N(2)-Cu(1)-O(10) 177.14(11) O(7)- Ca(1)-O(12) 86.60(28) 

N(5)-Cu(3)-N(6) 80.64(11) O(9)-Ca(1)-O(12) 83.56(24) 

O(5)-Cu(3)-O(4) 86.99(10) O(11)-Ca(1)-O(12) 92.78(27) 

O(5)-Cu(3)-N(6) 92.69(11) Ca(1)-O(11)-Cu(1) 126.78(12) 

O(4)-Cu(3)-N(5) 99.74(10) Ca(1)-O(3)-N(2) 124.43(17) 

N(5)-Cu(3)-O(24) 102.96(10) Cu(1)-N(2)-O(3) 124.02(19) 

N(6)-Cu(3)-O(24) 99.45(9) O(1)-Ca(1)-O(3) 80.37(9) 

O(4)-Cu(3)-O(24) 89.15(9) O(1)-Ca(1)-O(5) 85.23(9) 

O(5)-Cu(3)-O(24) 77.17(9) O(1)-Ca(1)-O(7) 93.42(9) 

O(3)- Ca(1)-O(11) 72.79(8) O(1)-Ca(1)-O(9) 100.64(7) 

O(3)- Ca(1)-O(5) 71.51(8) O(1)-Ca(1)-O(9) 89.93(9) 

O(11)-Cu(1)-N(2) 91.94(10) O(5)-Ca(1)-O(7) 73.33(8) 
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ТАБЛИЦЯ Б.10 

Основні величини кутів в структурі [Pb(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5](ClO4)2  (К2) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

N(12)-Cu(1)-O(52) 91.91(23) N(42)-Cu(4)-O(32) 92.32(23) 

N(11)-Cu(1)-O(51) 102.23(32) N(41)-Cu(4)-O(31) 101.88(29) 

N(11)-Cu(1)-N(12) 80.03(34) N(41)- Cu(4)-N(42) 79.40(34) 

O(51)-Cu(1)-O(52) 84.53(27) O(31)- Cu(4)-O(32) 83.73(27) 

N(22)-Cu(2)-O(12) 91.65(29) N(52)- Cu(5)-O(2) 91.90(31) 

N(21)-Cu(2)-O(11) 102.04(35) N(51)- Cu(5)-O(41) 102.25(33) 

N(21)-Cu(2)-N(22) 80.29(34) N(51)- Cu(5)-N(52) 80.34(35) 

O(11)-Cu(2)-O(12) 84.84(29) O(3)- Cu(5)-O(12) 84.25(29) 

N(32)-Cu(3)-O(22) 90.92(33) O(12)-Pb(1)-O(52) 69.41(21) 

N(31)-Cu(3)-O(21) 102.38(36) O(52)-Pb(1)-O(2) 70.81(21) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.9 

Основні довжини зв’язків в структурі [Pb(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5](ClO4)2 

(К2) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Pb(1)-O(111) 2,478(5) Cu(3)-O(21) 1,960(6) 

Pb(1)-O(2) 2,480(6) Cu(3)-O(22) 1,907(8) 

Pb(1)-O(12) 2,569(7) Cu(4)-N(41) 2,025(6) 

Pb(1)-O(22) 2,523(6) Cu(4)-N(42) 1,924(7) 

Pb(1)-O(32) 2,520(8) Cu(4)-O(31) 1,952(8) 

Pb(1)-O(52) 2,542(7) Cu(4)-O(32) 1,935(6) 

Cu(1)-N(11) 2,019(10) Cu(5)-N(51) 1,996(9) 

Cu(1)-N(12) 1,983(7) Cu(5)-N(52) 1,964(7) 

Cu(1)-O(51) 1,951(6) Cu(5)-O(2) 1,902(7) 

Cu(1)-O(52) 1,918(7) Cu(5)-O(42) 1,961(7) 

Cu(2)-N(21) 1,991(8) Cu(1)-N(61) 2,319(11) 

Cu(2)-N(22) 1,993(9) Cu(2)-N(71) 2,338(17) 

Cu(2)-O(11) 1,943(9) Cu(3)-N(81) 2,332(7) 

Cu(2)-O(12) 1,913(5) Cu(4)-N(91) 2,313(12) 

Cu(3)-N(31) 2,003(10) Cu(5)-N(101) 2,371(15) 

Cu(3)-N(32) 1,968(8)   
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N(31)-Cu(3)-N(32) 79.99(37) O(2)-Pb(1)-O(32) 72.86(21) 

O(21)-Cu(3)-O(22) 84.76(32) O(32)-Pb(1)-O(22) 70.88(23) 

N(42)-Cu(4)-O(32) 92.32(23) O(22)-Pb(1)-O(12) 70.15(19) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.11 

Основні довжини зв’язків в структурі [Pr(NO3)2(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5]ClO4 

(К4) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Pr(1)-O(8) 2.483(9) Cu(1)-O(8) 1.962(9) 

Pr(1)-O(10) 2.510(1) Cu(1)-O(7) 1.951(14) 

Pr(1)-O(12) 2.521(9) Cu(1)-N(11) 2.029(12) 

Pr(1)-O(14) 2.472(10) Cu(1)-N(12) 1.975(15) 

Pr(1)-O(16) 2.592(8) Cu(1)-N(14) 2.276(14) 

Pr(1)-N(13) 2.688(15) Cu(2)-N(15) 2.266(8) 

Pr(1)-O(1) 2.600(12) Cu(3)-N(16) 2.310(2) 

Pr(1)-O(2) 2.677(14) Cu(4)-N(17) 2.370(2) 

Pr(1)-O(4) 2.499(14) Cu(5)-N(18) 2.351(16) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.12 

Основні величини кутів в структурі [Pr(NO3)2(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5]ClO4 

(К4) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O(8)-Cu(1)-N(12) 91.22(48) O(12)-Pr(1)-O(14) 68.48(29) 

O(7)-Cu(1)-O(8) 83.02(45) O(14)-Pr(1)-O(16) 70.64(30) 

N(11)-Cu(1)-N(12) 80.11(55) O(8)-Pr(1)-N(13) 78.18(4) 

O(7)-Cu(1)-N(11) 102.39(52) O(10)-Pr(1)-N(13) 74.99(34) 

O(7)-Cu(1)-N(14) 92.32(46) O(12)-Pr(1)-N(13) 76.18(35) 

O(8)-Cu(1)-N(14) 97.43(43) O(14)-Pr(1)-N(13) 78.69(37) 

N(11)-Cu(1)-N(14) 96.33(46) O(16)-Pr(1)-N(13) 74.15(33) 

N(12)-Cu(1)-N(14) 101.82(50) Cu(1)-O8(1)-Pr(1) 125.07(41) 

O(8)-Cu(1)-N(11) 164.99(46) O(4)-Pr(1)-O(14) 73.24(41) 

O(7)-Cu(1)-N(12) 165.33(52) O(4)-Pr(1)-O(8) 111.49(41) 

O(8)-Pr(1)-O(16) 69.67(29) O(4)-Pr(1)-O(16) 79.35(40) 

O(8)-Pr(1)-O(10) 69.46(32) O(4)-Pr(1)-O(12) 109.22(42) 

O(10)-Pr(1)-O(12) 70.52(35) O(4)-Pr(1)-O(10) 138.55(43) 
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ТАБЛИЦЯ Б.13 

Основні довжини зв’язків в [Nd(NO3)(H2O)(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5](ClO4)2 

(К5) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Nd(1)-O(6) 2.499(6) Cu(1)-O(13) 1.943(7) 

Nd(1)-O(8) 2.521(5) Cu(1)-O(14) 1.945(6) 

Nd(1)-O(10) 2.477(6) Cu(1)-N(2) 1.995(8) 

Nd(1)-O(12) 2.511(5) Cu(1)-N(3) 1.935(7) 

Nd(1)-O(14) 2.506(5) Cu(1)-N(13) 2.263(7) 

Nd(1)-N(12) 2.645(8) Cu(2)-N(14) 2.269(8) 

Nd(1)-O(1) 2.632(6) Cu(3)-N(15) 2.247(9) 

Nd(1)-O(2) 2.558(7) Cu(4)-N(16) 2.271(8) 

Nd(1)-O(4) 2.514(7) Cu(5)-N(17) 2.281(9) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.14 

Основні величини кутів в [Nd(NO3)(H2O)(py)Cu5(PicHA-2H)5(py)5](ClO4)2 (К5) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

N(3)-Cu(1)-O(14) 91.39(25) O(6)-Nd(1)-O(14) 71.91(18) 

N(2)-Cu(1)-O(13) 98.48(32) O(6)-Nd(1)-O(8) 69.96(18) 

N(2)-Cu(1)-N(3) 81.36(33) O(8)-Nd(1)-O(10) 70.32(20) 

O(13)-Cu(1)-O(14) 85.60(24) O(10)-Nd(1)-O(12) 69.41(20) 

N(3)-Cu(1)-O(13) 160.91(29) O(12)-Nd(1)-O(14) 70.09(15) 

N(2)-Cu(1)-O(14) 168.87(28) O(6)-Nd(1)-N(12) 78.74(20) 

N(2)-Cu(1)-N(13) 94.49(29) O(8)-Nd(1)-N(12) 76.07(20) 

N(3)-Cu(1)-N(13) 100.63(30) O(10)-Nd(1)-N(12) 78.25(22) 

O(13)-Cu(1)-N(13) 98.41(29) O(12)-Nd(1)-N(12) 80.81(20) 

O(14)-Cu(1)-N(13) 95.16(25) O(14)-Nd(1)-N(12) 78.37(20) 
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ТАБЛИЦЯ Б.15 

Основні довжини зв’язків в структурі [Dy(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3]NO3 

(К6) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Dy(1)-O(1) 2,390(1) Cu(2)-N(3) 1,987(5) 

Dy(1)-O(3) 2,394(0) Cu(2)-N(4) 2,228(1) 

Dy(1)-O(5) 2,337(9) Cu(2)-O(16) 2,466(5) 

Dy(1)-O(7) 2,396(5) Cu(3)-O(3) 1,942(9) 

Dy(1)-O(9) 2,420(3) Cu(3)-O(4) 1,933(8) 

Dy(1)-O(11) 2,510(3) Cu(3)-N(4) 2,421(3) 

Dy(1)-O(12) 2,432(4) Cu(3)-N(5) 2,005(8) 

Dy(1)-O(14) 2,291(3) Cu(3)-N(6) 2,122(0) 

Dy(1)-O(15) 2,403(4) Cu(4)-O(5) 1,889(6) 

Dy(1)-N(12) 2,695(3) Cu(4)-O(6) 1,950(4) 

Cu(1)-O(9) 1,923(1) Cu(4)-N(7) 1,967(2) 

Cu(1)-O(10) 1,874(7) Cu(4)-N(8) 1,962(9) 

Cu(1)-O(18) 2,647(5) Cu(5)-O(7) 1,904(4) 

Cu(1)-N(1) 1,994(2) Cu(5)-O(8) 1,979(2) 

Cu(1)-N(2) 2,097(8) Cu(5)-O(17) 2,691(4) 

Cu(1)-N(10) 2,580(4) Cu(5)-N(8) 2,709(5) 

Cu(2)-O(1) 1,897(1) Cu(5)-N(9) 2,035(5) 

Cu(2)-O(2) 1,939(1) Cu(5)-N(10) 2,047(0) 

Cu(2)-N(2) 2,566(2)   

 

ТАБЛИЦЯ Б.16 

Основні величини кутів в структурі [Dy(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3]NO3 

(К6) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O(1)-Dy(1)-O(3) 70.56 O(1)-Cu(2)-O(2) 86.66 

O(1)-Dy(1)-O(9) 72.06 N(5)-Cu(3)-N(6) 75.74 

O(3)-Dy(1)-O(5) 73.36 O(3)-Cu(3)-O(4) 87.36 

O(5)-Dy(1)-O(7) 72.69 N(7)-Cu(4)-N(8) 77.97 

O(7)-Dy(1)-O(9) 72.47 O(5)-Cu(4)-O(6) 89.62 

N(1)-Cu(1)-N(2) 76.44 N(9)-Cu(5)-N(10) 75.93 

O(9)-Cu(1)-O(10) 85.67 O(7)-Cu(5)-O(8) 84.58 

N(3)-Cu(2)-N(4) 76.3   
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ТАБЛИЦЯ Б.17 

Основні довжини зв’язків в структурі [Er(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3]NO3 

(К7) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Er(1)-O(1) 2,367(2) Cu(2)-N(4) 2,048(3) 

Er(1)-O(3) 2,401(1) Cu(2)-O(16) 2,458(7) 

Er(1)-O(5) 2,366(9) Cu(3)-O(3) 1,912(0) 

Er(1)-O(7) 2,354(0) Cu(3)-O(4) 1,955(6) 

Er(1)-O(9) 2,388(1) Cu(3)-N(4) 2,548(1) 

Er(1)-O(11) 2,410(7) Cu(3)-N(5) 1,995(6) 

Er(1)-O(12) 2,411(3) Cu(3)-N(6) 1,893(7) 

Er(1)-O(14) 2,441(7) Cu(4)-O(5) 1,915(2) 

Er(1)-O(15) 2,381(3) Cu(4)-O(6) 1,934(8) 

Cu(1)-O(9) 1,901(3) Cu(4)-N(6) 2,685(3) 

Cu(1)-O(10) 1,929(6) Cu(4)-N(7) 2,027(8) 

Cu(1)-O(18) 2,303(2) Cu(4)-N(8) 1,910(3) 

Cu(1)-N(1) 1,999(8) Cu(5)-O(7) 1,922(7) 

Cu(1)-N(2) 1,987(6) Cu(5)-O(8) 1,929(8) 

Cu(1)-N(10) 2,613(3) Cu(5)-O(17) 2,375(2) 

Cu(2)-O(1) 1,928(0) Cu(5)-N(8) 2,666(7) 

Cu(2)-O(2) 1,894(3) Cu(5)-N(9) 2,029(3) 

Cu(2)-N(2) 2,630(1) Cu(5)-N(10) 2,018(9) 

Cu(2)-N(3) 2,004(3)   

 

ТАБЛИЦЯ Б.18 

Основні величини кутів в структурі [Er(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3]NO3 

(К7) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O(1)- Er(1)-O(3) 71 O(1)-Cu(2)-O(2) 86.15 

O(1)- Er(1)-O(9) 71.29 N(5)-Cu(3)-N(6) 81.02 

O(3)- Er(1)-O(5) 71.48 O(3)-Cu(3)-O(4) 85.91 

O(5)- Er(1)-O(7) 73.73 N(7)-Cu(4)-N(8) 81.55 

O(7)- Er(1)-O(9) 76.11 O(5)-Cu(4)-O(6) 86.27 

N(1)-Cu(1)-N(2) 80.19 N(9)-Cu(5)-N(10) 80 

O(9)-Cu(1)-O(10) 84.53 O(7)-Cu(5)-O(8) 86.2 

N(3)-Cu(2)-N(4) 80.26   
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ТАБЛИЦЯ Б.19 

Основні довжини зв’язків в структурі [Tb(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3]NO3 

(К8) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Tb(1)-O(1) 2,4169 Cu(2)-N(3) 1,9988 

Tb(1)-O(3) 2,4088 Cu(2)-N(4) 2,1365 

Tb(1)-O(5) 2,3668 Cu(2)-O(16) 2,4567 

Tb(1)-O(7) 2,3671 Cu(3)-O(3) 1,8986 

Tb(1)-O(9) 2,4166 Cu(3)-O(4) 1,9139 

Tb(1)-O(11) 2,4432 Cu(3)-N(4) 2,4765 

Tb(1)-O(12) 2,4359 Cu(3)-N(5) 2,0067 

Tb(1)-O(14) 2,3548 Cu(3)-N(6) 2,0547 

Tb(1)-O(15) 2,4132 Cu(4)-O(5) 1,8888 

Cu(1)-O(9) 1,9145 Cu(4)-O(6) 1,9094 

Cu(1)-O(10) 1,9356 Cu(4)-N(7) 2,0141 

Cu(1)-O(18) 2,3188 Cu(4)-N(8) 2,0258 

Cu(1)-N(1) 1,9897 Cu(5)-O(7) 1,8844 

Cu(1)-N(2) 2,0333 Cu(5)-O(8) 1,932 

Cu(1)-N(10) 2,6094 Cu(5)-O(17) 2,3844 

Cu(2)-O(1) 1,8916 Cu(5)-N(8) 2,5943 

Cu(2)-O(2) 1,913 Cu(5)-N(9) 2,057 

Cu(2)-N(2) 2,5901 Cu(5)-N(10) 2,0455 

 

ТАБЛИЦЯ Б.20 

Основні величини кутів в структурі [Tb(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3]NO3(К8) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O(1)-Tb(1)-O(3) 70.71 O(1)-Cu(2)-O(2) 86.12 

O(1)-Tb(1)-O(9) 71.38 N(5)-Cu(3)-N(6) 76.83 

O(3)-Tb(1)-O(5) 72.27 O(3)-Cu(3)-O(4) 86.29 

O(5)-Tb(1)-O(7) 73.18 N(7)-Cu(4)-N(8) 78.2 

O(7)-Tb(1)-O(9) 73.55 O(5)-Cu(4)-O(6) 86.43 

N(1)-Cu(1)-N(2) 80.21 N(9)-Cu(5)-N(10) 79.23 

O(9)-Cu(1)-O(10) 84.88 O(7)-Cu(5)-O(8) 87.43 

N(3)-Cu(2)-N(4) 78.74   
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ТАБЛИЦЯ Б.22 

Основні величини кутів в структурі [HoCu5(PicHA-2H)5(H2O)2(NO3)3](К9) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O(2A)-Ho(1A)-O(2B) 71,0(9) O(1D)-Cu(1D)-O(2D) 85,7(6) 

O(2B)-Ho(1A)-O(2C) 72,4(5) O(1E)-Cu(1E)-O(2E) 86,6(0) 

O(2C)-Ho(1A)-O(2D) 72,9(7) N(1A)-Cu(1A)-N(2A) 80,1(8) 

O(2D)-Ho(1A)-O(2E) 73,9(9) N(1B)-Cu(1B)-N(2B) 78,2(3) 

O(2E)-Ho(1A)-O(2A) 71,5(3) N(1C)-Cu(1C)-N(2C) 80,0(5) 

O(1A)-Cu(1A)-O(2A) 86,7(8) N(1D)-Cu(1D)-N(2D) 78,5(0) 

O(1B)-Cu(1B)-O(2B) 86,3(4) N(1E)-Cu(1E)-N(2E) 80,3(8) 

O(1C)-Cu(1C)-O(2C) 86,8(3)   

 

 

ТАБЛИЦЯ Б.21 

Основні довжини зв’язків в структурі [HoCu5(PicHA-2H)5(H2O)2(NO3)3] 

 (К9) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Ho(1A)-O(2A) 2,368(7) Cu(1D)-O(2D) 1,884(5) 

Ho(1A)-O(2B) 2,383(7) Cu(1E)-O(1E) 1,929(5) 

Ho(1A)-O(2C) 2,352(1) Cu(1E)-O(2E) 1,900(3) 

Ho(1A)-O(2D) 2,361(3) Cu(1A)-O(21C) 2,446(1) 

Ho(1A)-O(2E) 2,384(4) Cu(1E)-O(41) 2,337(5) 

Ho(1A)-O(11A) 2,375(6) Cu(1D)-O(51) 2,533(9) 

Ho(1A)-O(11C) 2,464(7) Cu(1A)-N(1A) 1,993(1) 

Ho(1A)-O(31A) 2,385(1) Cu(1A)-N(2A) 2,070(0) 

Ho(1A)-O(31C) 2,455(8) Cu(1B)-N(1B) 2,001(0) 

Cu(1A)-O(1A) 1,893(9) Cu(1B)-N(2B) 1,997(4) 

Cu(1A)-O(2A) 1,923(2) Cu(1C)-N(1C) 2,006(3) 

Cu(1B)-O(1B) 1,915(6) Cu(1C)-N(2C) 1,924(5) 

Cu(1B)-O(2B) 1,910(5) Cu(1D)-N(1D) 2,000(5) 

Cu(1C)-O(1C) 1,906(1) Cu(1D)-N(2D) 2,001(0) 

Cu(1C)-O(2C) 1,889(0) Cu(1E)-N(1E) 1,982(7) 

Cu(1D)-O(1D) 1,925(6) Cu(1E)-N(2E) 2,004(2) 



192 

 

ТАБЛИЦЯ Б.23 

Основні довжини зв’язків в структурі [Cu10(PicHA-2H)8(H2O)4(ClO4)2](ClO4)2 

 (К10) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Cu(1A)-O(2C) 1,930(6) Cu(1C)-O(3C) 2,326(7) 

Cu(1A)-O(2D) 2,025(2) Cu(1В)-O(3A) 2,594(3) 

Cu(1B)-O(1A) 1,893(4) Cu(1D)-O(2B) 2,496(8) 

Cu(1B)-O(2A) 1,909(3) Cu(1A)-N(1A) 1,982(9) 

Cu(1C)-O(2A) 1,911(0) Cu(1A)-N(2A) 1,978(8) 

Cu(1C)-O(2B) 1,908(2) Cu(1B)-N(1B) 1,965(3) 

Cu(1D)-O(1C) 1,891(7) Cu(1B)-N(2B) 1,897(1) 

Cu(1D)-O(2C) 1,918(1) Cu(1C)-N(1C) 2,009(7) 

Cu(1F)-O(1F) 2,227(9) Cu(1C)-N(2C) 1,977(0) 

Cu(1F)-O(2F) 2,023(4) Cu(1D)-N(1D) 1,964(0) 

Cu(1А)-O(4A) 2,579(7) Cu(1D)-N(2D) 1,928(9) 

Cu(1E)-O(1E) 1,945(2)   

 

ТАБЛИЦЯ Б.24 

Основні величини валентних кутів в структурі 

 [Cu10(PicHA-2H)8(H2O)4(ClO4)2](ClO4)2 (К10) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O(2C)-Cu(1A)-O(2D) 90,5(1) N(1A)-Cu(1A)-N(2A) 80,4(5) 

O(1A)-Cu(1B)-O(2A) 84,4(2) N(1B)-Cu(1B)-N(2B) 81,4(2) 

O(2A)-Cu(1C)-O(2B) 90,3(3) N(1C)-Cu(1C)-N(2C) 80,9(8) 

O(1C)-Cu(1D)-O(2C) 85,6(2) N(1D)-Cu(1D)-N(2D) 82,4(2) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.25 

Основні довжини зв’язків в структурі [Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4](ClO4) 

 (К11) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Cu(1A)-O(1A) 1,978(0) Cu(1A)-N(1D) 1,980(0) 

Cu(1A)-O(2A) 2,000(3) Cu(1A)-N(2D) 2,023(5) 

Cu(1B)-O(1B) 1,894(1) Cu(1B)-N(1A) 1,956(3) 

Cu(1B)-O(2B) 1,888(0) Cu(1B)-N(2A) 2,079(1) 

Cu(1C)-O(1C) 1,978(0) Cu(1C)-N(1B) 1,980(0) 

Cu(1C)-O(2C) 2,000(3) Cu(1C)-N(2B) 2,023(5) 
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Cu(1D)-O(1D) 1,894(1) Cu(1D)-N(1C) 1,956(3) 

Cu(1D)-O(2D) 1,888(0) Cu(1D)-N(2C) 2,079(1) 

Cu(1E)-O(1A) 1,865(5) Cu(1E)-O(1C) 1,865(5) 

Cu(1E)-O(1B) 1,983(7) Cu(1E)-O(1D) 1,983(7) 

Cu(1A)-O(41) 2,560(7) Cu(1C)-O(11) 2,560(7) 

Cu(1B)-O(21) 2,210(7) Cu(1D)-O(31) 2,210(7) 

Cu(1B)-O(51A) 2,827(1) Cu(1D)-O(51B) 2,827(1) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.26 

Основні величини валентних кутів в структурі 

[Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4](ClO4) (К11) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O(1A)-Cu(1E)-O(1B) 88,4(5) O(1C)-Cu(1E)-O(1D) 88,4(5) 

O(1B)-Cu(1E)-O(1C) 91,3(6) O(1D)-Cu(1E)-O(1A) 91,3(6) 

O(1A)-Cu(1A)-O(2A) 85,2(5) N(1D)-Cu(1A)-N(2D) 75,1(1) 

O(1B)-Cu(1B)-O(2B) 83,1(6) N(1A)-Cu(1B)-N(2A) 87,1(1) 

O(1C)-Cu(1C)-O(2C) 85,2(5) N(1B)-Cu(1C)-N(2B) 75,1(1) 

O(1D)-Cu(1D)-O(2D) 83,1(6) N(1C)-Cu(1D)-N(2C) 87,1(1) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.27 

Основні довжини зв’язків в структурі [Co6(PicHA-2Н)6(py)12](NO3)6 

(К13) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Co(1A)-O(2F) 1,897(5) Co(1A)-N(2A) 1,780(5) 

Co(1B)-O(1A) 1,932(6) Co(1B)-N(1B) 1,926(1) 

Co(1B)-O(2A) 1,941(5) Co(1B)-N(2B) 1,968(4) 

Co(1C)-O(1B) 1,873(7) Co(1C)-N(1C) 1,961(8) 

Co(1C)-O(2B) 1,933(5) Co(1C)-N(2C) 1,897(7) 

Co(1D)-O(1C) 1,912(5) Co(1D)-N(1D) 1,936(8) 

Co(1D)-O(2C) 1,897(5) Co(1D)-N(2D) 1,780(5) 

Co(1E)-O(1D) 1,932(6) Co(1E)-N(1E) 1,926(1) 

Co(1E)-O(2D) 1,941(5) Co(1E)-N(2E) 1,968(4) 

Co(1F)-O(1E) 1,873(7) Co(1F)-N(1F) 1,961(8) 

Co(1F)-O(2E) 1,933(6) Co(1F)-N(2F) 1,897(7) 

Co(1A)-N(21) 1,982(9) Co(1A)-N(81) 1,956(0) 

Co(1B)-N(31) 1,993(9) Co(1B)-N(91) 1,981(6) 

Co(1C)-N(51) 1,955(0) Co(1C)-N(111) 1,982(9) 

Co(1D)-N(41) 1,981(6) Co(1D)-N(101) 1,993(9) 
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Co(1E)-N(61) 1,924(5) Co(1E)-N(112) 1,926(3) 

Co(1F)-N(11) 1,926(3) Co(1F)-N(71) 1,924(5) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.28 

Основні величини валентних кутів в структурі 

 [CoIII
6(PicHA-2Н)6(py)12](NO3)6  (К13) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O(1F)-Co(1A)-O(2F) 84,4(6) N(1A)-Co(1A)-N(2A) 80,0(7) 

O(1A)-Co(1B)-O(2A) 84,4(2) N(1B)-Co(1B)-N(2B) 79,0(4) 

O(1B)-Co(1C)-O(2B) 84,4(2) N(1C)-Co(1C)-N(2C) 79,7(6) 

O(1C)-Co(1D)-O(2C) 84,4(6) N(1D)-Co(1D)-N(2D) 80,0(7) 

O(1D)-Co(1E)-O(2D) 84,4(2) N(1E)-Co(1E)-N(2E) 79,0(4) 

O(1E)-Co(1F)-O(2E) 84,4(2) N(1F)-Co(1F)-N(2F) 79,7(6) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.29 

Основні довжини зв’язків в структурі  

[Co3
ΙΙΙCo2

ΙΙ(QuinHA-2Н)5(py)10(H2O)](NO3)6 (К14) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Co(1A)-O(1E) 2,068(9) Co(1A)-N(1A) 2,195(3) 

Co(1A)-O(2E) 2,041(8) Co(1A)-N(2A) 2,066(6) 

Co(1B)-O(1A) 1,291(1) Co(1B)-N(1B) 2,026(0) 

Co(1B)-O(2A) 1,876(4) Co(1B)-N(2B) 1,876(1) 

Co(1C)-O(1B) 2,114(7) Co(1C)-N(1C) 2,129(1) 

Co(1C)-O(2B) 1,973(6) Co(1C)-N(2C) 2,052(1) 

Co(1D)-O(1C) 2,049(4) Co(1D)-N(1D) 2,144(5) 

Co(1D)-O(2C) 2,078(6) Co(1D)-N(2D) 2,015(8) 

Co(1E)-O(1D) 1,950(4) Co(1E)-N(1E) 2,035(0) 

Co(1E)-O(2D) 1,873(8) Co(1E)-N(2E) 1,903(8) 

Co(1A)-N(41) 2,145(7) Co(1A)-N(91) 2,163(9) 

Co(1B)-N(51) 1,959(2) Co(1B)-N(101) 1,963(6) 

Co(1C)-N(31) 2,142(2) Co(1C)-N(81) 2,141(3) 

Co(1D)-N(11) 2,150(9) Co(1D)-N(61) 2,194(6) 

Co(1E)-N(21) 1,966(0) Co(1E)-N(71) 1,969(7) 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ Б.30 
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Основні величини валентних кутів в структурі 

 [Co3
ΙΙΙCo2

ΙΙ(QuinHA-2Н)5(py)10(H2O)](NO3)6 (К14) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O(1E)-Co(1A)-O(2E) 80,1(7) N(1A)-Co(1A)-N(2A) 77,5(5) 

O(1A)-Co(1B)-O(2A) 84,9(3) N(1B)-Co(1B)-N(2B) 80,9(7) 

O(1B)-Co(1C)-O(2B) 80,9(7) N(1C)-Co(1C)-N(2C) 76,5(6) 

O(1C)-Co(1D)-O(2C) 77,8(2) N(1D)-Co(1D)-N(2D) 77,5(2) 

O(1D)-Co(1E)-O(2D) 85,1(6) N(1E)-Co(1E)-N(2E) 81,2(8) 

 

ТАБЛИЦЯ Б.31 

Основні довжини зв’язків в структурі  

KCo3
ΙΙCo2

ΙΙΙ(QuinHA-2H)5(py)10(H2O)2](NO3)5 (К18) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

K(1A)-O(2A) 2,616(8) Co(1D)-N(21) 2,194(4) 

K(1A)-O(2B) 2,642(2) Co(1E)-N(11) 2,002(6) 

K(1A)-O(2C) 2,772(9) Ca(1A)-O(21) 1,788(4) 

K(1A)-O(2D) 2,742(0) Co(1A)-N(1E) 2,081(1) 

K(1A)-O(2E) 2,757(7) Co(1A)-N(2E) 1,769(4) 

K(1A)-O(11) 2,651(9) Co(1B)-N(1A) 2,190(8) 

Co(1A)-O(1A) 1,970(2) Co(1B)-N(2A) 2,128(5) 

Co(1A)-O(2A) 1,910(3) Co(1C)-N(1B) 2,013(1) 

Co(1B)-O(1B) 2,126(3) Co(1C)-N(2B) 1,969(4) 

Co(1B)-O(2B) 2,044(5) Co(1D)-N(1C) 2,166(8) 

Co(1C)-O(1C) 1,974(8) Co(1D)-N(2C) 2,092(5) 

Co(1C)-O(2C) 1,794(7) Co(1E)-N(1D) 1,982(2) 

Co(1D)-O(1D) 2,088(9) Co(1A)-N(81) 2,011(4) 

Co(1D)-O(2D) 2,066(2) Co(1B)-N(101) 2,109(4) 

Co(1E)-O(1E) 1,970(0) Co(1C)-N(91) 1,953(8) 

Co(1A)-N(31) 1,974(9) Co(1D)-N(71) 2,116(5) 

Co(1B)-N(51) 2,202(7) Co(1E)-N(61) 1,883(2) 
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ТАБЛИЦЯ Б.33 

Основні довжини зв’язків в структурі 

[CaCo2
ΙΙCo3

ΙΙΙ(QuinHA-2H)5(C4H4NO)10](NO3)4 (К16) 

Зв'язок d, Å Зв'язок d, Å 

Co01—O00A 1.883(7) Co03—N00Z 2.06(1) 

Co01—O00C 1.890(8) Co04—O009 1.902(6) 

Co01—N39 2.040(9) Co04—O00G 1.902(8) 

Co01—N44 1.982(7) Co04—N00K 1.928(9) 

Co01—N45 1.960(8) Co04—N00X 2.020(9) 

Co01—N00R 1.876(8) Co04—O28 2.05(1) 

Co02—O00D 2.041(7) Co04—N012 1.973(9) 

Co02—O00F 2.019(8) Co05—O00E 2.062(8) 

Co02—N46 2.169(9) Co05—N42 2.15(1) 

Co02—N41 2.050(8) Co05—O00J 1.993(7) 

Co02—N40 2.16(1) Co05—N00U 2.000(8) 

Co02—N013 2.15(1) Co05—N00V 2.114(9) 

Co03—O00B 1.982(7) Co05—O015 2.15(1) 

Co03—O00H 1.951(8) Ca1—Cl1 2.770(7) 

Co03—N43 2.04(1) Ca1—Cl2 2.685(7) 

Co03—N00T 1.93(1) Ca1—O009 2.477(7) 

Co03—N00W 2.053(9) Ca1—O00A 2.508(8) 

Ca1—O00E 2.414(8) Ca1—O00H 2.593(7) 

Ca1—O00F 2.444(7)   

 

 

ТАБЛИЦЯ Б.32 

 

Основні величини валентних кутів в структур 

 KCo3
ΙΙCo2

ΙΙΙ(QuinHA-2H)5(py)10(H2O)2](NO3)5 (К18) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O(1A)-Co(1A)-O(2A) 83,9(8) N(1C)-Co(1D)-N(2C) 77,1(8) 

O(1B)-Co(1B)-O(2B) 81,0(7) N(1D)-Co(1E)-N(2D) 80,9(3) 

O(1C)-Co(1C)-O(2C) 83,0(9) O(2A)-K(1A)-O(2B) 73,4(4) 

O(1D)-Co(1D)-O(2D) 78,7(3) O(2B)-K(1A)-O(2C) 61,6(7) 

O(1E)-Co(1E)-O(2E) 83,7(4) O(2C)-K(1A)-O(2D) 73,7(9) 

N(1E)-Co(1A)-N(2E) 83,2(3) O(2D)-K(1A)-O(2E) 61,1(9) 

N(1A)-Co(1B)-N(2A) 77,4(4) O(2E)-K(1A)-O(2A) 66,0(5) 

N(1B)-Co(1C)-N(2B) 78,3(3)   
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ТАБЛИЦЯ Б.34 

 

Основні величини валентних кутів в структур 

[CaCo2
ΙΙCo3

ΙΙΙ(QuinHA-2H)5(C4H4NO)10](NO3)4 (К16) 

Назва кута Кут, 0 Назва кута Кут, 0 

O00A—Co01—O00C 85.3(3) N46—Co02—N41 92.5(4) 

O00A—Co01—N39 172.5(4) N46—Co02—N40 87.4(4) 

O00A—Co01—N44 89.8(3) N46—Co02—N013 172.0(3) 

O00A—Co01—N45 90.8(3) N41—Co02—N40 78.3(4) 

O00A—Co01—N00R 90.6(4) N41—Co02—N013 90.6(4) 

O00C—Co01—N39 102.2(4) N40—Co02—N013 86.0(4) 

O00C—Co01—N44 88.5(3) O00B—Co03—O00H 82.9(3) 

O00C—Co01—N45 88.8(3) O00B—Co03—N43 87.9(3) 

O00C—Co01—N00R 175.9(4) O00B—Co03—N00T 174.2(4) 

N39—Co01—N44 90.3(3) O00B—Co03—N00W 87.7(3) 

N39—Co01—N45 89.4(4) O00B—Co03—N00Z 105.6(4) 

N39—Co01—N00R 81.9(4) O00H—Co03—N43 91.8(3) 

N44—Co01—N45 177.2(3) O00H—Co03—N00T 91.2(4) 

N44—Co01—N00R 91.6(3) O00H—Co03—N00W 91.7(3) 

N45—Co01—N00R 91.2(4) O00H—Co03—N00Z 171.3(4) 

O00D—Co02—O00F 82.2(3) N43—Co03—N00T 92.8(4) 

O00D—Co02—N46 89.6(3) N43—Co03—N00W 174.0(4) 

O00D—Co02—N41 173.5(4) N43—Co03—N00Z 90.1(4) 

O00D—Co02—N40 108.0(4) N00T—Co03—N00W 92.0(4) 

O00D—Co02—N013 88.2(3) N00T—Co03—N00Z 80.2(4) 

O00F—Co02—N46 93.7(3) N00W—Co03—N00Z 87.2(4) 

O00F—Co02—N41 91.5(4) O009—Co04—O00G 84.4(3) 

O00F—Co02—N40 169.8(4) O009—Co04—N00K 90.6(4) 

O00F—Co02—N013 93.6(3) O009—Co04—N00X 171.4(4) 

O009—Co04—O28 88.6(4) N00V—Co05—O015 175.7(3) 

O009—Co04—N012 89.8(3) Cl1—Ca1—Cl2 169.8(2) 

O00G—Co04—N00K 174.8(4) Cl1—Ca1—O009 81.1(2) 

O00G—Co04—N00X 104.2(4) Cl1—Ca1—O00A 98.0(2) 

O00G—Co04—O28 89.9(4) Cl1—Ca1—O00E 85.0(2) 

O00G—Co04—N012 88.9(4) Cl1—Ca1—O00F 89.5(2) 

N00K—Co04—N00X 80.9(4) Cl1—Ca1—O00H 96.5(2) 

N00K—Co04—O28 88.8(4) Cl2—Ca1—O009 89.1(2) 

N00K—Co04—N012 92.3(4) Cl2—Ca1—O00A 91.6(2) 

N00X—Co04—O28 92.4(4) Cl2—Ca1—O00E 90.4(2) 
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N00X—Co04—N012 89.3(4) Cl2—Ca1—O00F 89.4(2) 

O28—Co04—N012 178.1(4) Cl2—Ca1—O00H 90.3(2) 

O00E—Co05—N42 170.7(3) O009—Ca1—O00A 146.1(3) 

O00E—Co05—O00J 80.8(3) O009—Ca1—O00E 78.2(3) 

O00E—Co05—N00U 93.0(3) O009—Ca1—O00F 68.7(3) 

O00E—Co05—N00V 90.6(3) O009—Ca1—O00H 147.3(3) 

O00E—Co05—O015 86.6(3) O00A—Ca1—O00E 135.6(3) 

N42—Co05—O00J 108.4(4) O00A—Ca1—O00F 77.4(3) 

N42—Co05—N00U 77.8(4) O00A—Ca1—O00H 66.7(3) 

N42—Co05—N00V 91.2(3) O00E—Ca1—O00F 146.9(3) 

N42—Co05—O015 92.0(4) O00E—Ca1—O00H 69.0(3) 

O00J—Co05—N00U 173.6(4) O00F—Ca1—O00H 144.1(3) 

O00J—Co05—N00V 88.0(3) N00U—Co05—N00V 93.7(3) 

O00J—Co05—O015 88.3(3) N00U—Co05—O015 89.8(4) 
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