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АНОТАЦІЯ 

 

Буханько В. О. Двофотонна активація вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з 

рутеній-нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної 

електронодонорної здатності.  – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

 

Останні десятиліття, з того моменту, як журналом Science нітроген(ІІ) 

оксид був названий «Молекулою року», велика кількість наукових груп 

приділяють увагу більш глибокому дослідженню його фізіологічної ролі. І 

сьогодні NO вважають одним із основних компонентів біологічних процесів. 

Досить привабливою стала ідея контрольованого локального введення NO в 

тіло людини, наприклад, для вибіркового впливу на злоякісні клітини. Дійсно, в 

залежності від концентрації, NO здатний пригнічувати ріст пухлини або 

приводити до апоптозу клітин. Екзогенні NO-донори як модифікатори рівня NO 

є одними з найбільш перспективних. Серед них важливе практичне значення в 

наш час мають, зокрема, S-нітрозотіоли, органічні нітрати, сидноніміни.  

Особливе місце в ряді перспективних донорів NO з покращеними 

характеристиками займають метал-нітрозильні, і особливо рутеній-нітрозильні 

комплекси.  Останні є стійкими у водному середовищі на відміну від більшості 

альтернативних метал-нітрозильних сполук. І найвагомішою перевагою 

комплексів нітроген(ІІ) оксиду з Рутенієм є їх здатність вивільняти NO лише 

при впливі електромагнітного випромінювання, що робить їх ідеальними 

кандидатами для фотодинамічної терапії. 
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Одним із основних завдань сучасної фотодинамічної терапії є розробка 

методу фотосенсибілізації проліків у оптичному терапевтичному вікні (700-

1300 нм). За межами цього діапазону активація проходить малоефективно 

внаслідок поглинання випромінювання тканинами організму. Більшість 

відомих на сьогодні фотоактивних донорів нітроген(ІІ) оксиду здатні до 

вивільнення NO при опроміненні хвилями 350-600 нм. І питання 

фотосенсибілізації даних сполук in vivo є сьогодні наріжним каменем для їх 

використання у майбутньому в медицинській практиці. 

Одним із підходів, що відкриває можливість для фотоініціювання розриву 

зв’язку Ru-N у рутеній-нітрозильних комплексах в області терапевтичного 

вікна, є двофотонна абсорбція. Цей сучасний метод ще не набув практично 

важливого значення в області медицини, проте, стрімко розвиваючись, все 

більше привертає до себе увагу дослідників різних сфер науки та техніки – від 

медицини до мікроконструювання та 3D-збереження інформації. Висока 

просторова селективність впливу на організм електромагнітного 

випромінювання та зменшений руйнуючий вплив (при використанні хвиль 

інфрачервоної області спектру) робить можливим локальне, точкове 

вивільнення NO без ураження сусідніх ділянок біологічних тканин. 

Виявлення основних структурних елементів у будові рутеній-нітрозильних 

координаційних сполук, здатних до ефективної двофотонної абсорбції, та 

розуміння механізму процесу вивільнення NO є, таким чином, актуальним 

завданням для розробки перспективних проліків-донорів нітроген(ІІ) оксиду. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше досліджено здатність 

рутеній-нітрозильних комплексів до фотосенсибілізації в області 

терапевтичного вікна із застосуванням двофотонної абсорбції.  

Визначена тенденція до збільшення перерізу поглинання (σ) у двофотонній 

абсорбції при збільшенні донорної здатності терпіридинового ліганду, що не 

було встановлено раніше. Розроблено методику синтезу лігандів,  що, з огляду 

на встановлені закономірності, потенційно можуть суттєво підвищити 

ефективність рутеній-нітрозильних комплексів у двофотонній абсорбції – (E)-7-
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(2-([2,2':6',2''-терпіридин]-4'-іл)вініл)-9,9-дигексил-N,N-диметил-9H-флуорен-2-

амін (DMAFCCT) та 7-([2,2':6',2''-терпіридин]-4'-іл)-9,9-дигексил-N,N-диметил-

9H-флуорен-2-амін (DMAFT). 

 Отримано комплекси з лігандами плоскої будови, в яких реалізується 

ефективний перенос електронної густини від флуоренільного донорного 

замісника на акцепторний рутеній-нітрозильний фрагмент. 

Встановлено, що заміна монодентатних хлоро-лігандів на 2,2'-біпіридин в 

структурі комплексу зменшує квантовий вихід вивільнення нітроген(ІІ) оксиду, 

проте збільшує ефективність сполуки у двофотонній абсорбції. 

Вперше встановлено будову фотопродукту рутеній-нітрозильного 

комплексу, в якому в якості лігандів виступають заміщений терпіридин, 2,2'-

біпіридин та ацетонітрил. Показано, що Рутеній в комплексі перебуває в 

ступені окиснення +2.  

Вперше за допомогою рентгеноструктурного аналізу зафіксовано 

формування побічного фотопродукту, що утворився внаслідок взаємодії 

вивільненого нітроген(ІІ) оксиду або утворених з нього форм Нітрогену у 

вищих ступенях окиснення з основним фотопродуктом, і є його нітро-похідним. 

Пуш-пульний механізм переносу електронної густини на рутеній-

нітрозильний фрагмент лежав в основі стратегії збільшення ефективності 

сполук як донорів NO. Але в даній роботі було показано, що, хоча цей механізм 

і є першим кроком у процесі вивільнення нітроген(ІІ) оксиду, він не пояснює 

зменшення квантового виходу вивільнення NO при збільшенні донорної 

здатності органічного ліганду, але при цьому добре узгоджується з тенденцією 

збільшення σ при підвищенні донорності ліганду. Такий характер вказує на 

значну складність механізму вивільнення нітроген(ІІ) монооксиду, що, 

імовірно, проходить в кілька стадій. 

Практичне значення одержаних результатів. Фотосенсибілізація 

рутеній-нітрозильних комплексів у терапевтичному вікні за допомогою 

двофотонної абсорбції, що була продемонстрована на прикладі серії комплексів 

у даній роботі, відкриває можливості для практичного застосування комплексів 
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рутенію з нітроген(ІІ) оксидом як екзогенних донорів активних радикалів NO in 

vivo.  

Значення перерізу поглинання σ в області 100-160 GM є гарним 

результатом для комплексів з достатньо простою будовою. Ускладнення 

структури сполук з метою збільшення значень в кілька разів дозволить 

розглядати їх як потенційні фармацевтичні препарати. 

Оптимізація методики синтезу комплексів із терпіридиновими лігандами з 

донорним флуоренільним замісником та 2,2'-біпіридином надає можливість для 

синтезу  більш складних, бі- або навіть триметальних комплексів, що, з огляду 

на їх симетрію, можуть мати значення σ, що будуть в кілька разів перевищувати 

значення, отримані в даній роботі. 

Квантово-хімічні розрахунки, проведені на комплексах, в яких донорним 

фрагментом виступають терпіридинові ліганди з трициклічними гетероциклами 

(піридо[2,1-a]ізоіндол та ізомерні йому системи) показали, що такі 

координаційні сполуки потенційно цікаві нелінійно-оптичні матеріали, які 

володіють високими значеннями гіперполяризовності.  

Ключові слова: нітроген(ІІ) оксид, рутеній-нітрозильні комплекси, 

терпіридинові ліганди, двофотонна абсорбція, переріз поглинання у 

двофотонній абсорбції, квантовий вихід фотореакції, теорія функціоналу 

густини (DFT), реакція Міхаеля, реакція Хека. 
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ABSTRACT 

 

Bukhanko V. O. Two-photon induced photorelease of nitric oxide from 

Ruthenium-nitrosyl complexes containing ligands with various push-pull 

capabilities.  – Qualification research paper published as the manuscript 

 

Thesis for a candidate degree in chemistry specialty 02.00.03 Organic Chemistry. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of MES of Ukraine, 

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

Last decades, since nitric oxide was proclaimed “Molecule of the Year” by the 

journal “Science”, many research teams has been aiming at in-depth study of 

physiological role of NO. Nowadays this compound is considered one of the main 

constituents in biological processes. The idea of a controlled nitric oxide release has 

become very attractive, for instance in order to be able to cause a selective influence 

on malignant cells. Indeed, depending on concentration, NO can inhibit the tumour 

growth or lead to the cell apoptosis. Exogenous NO-donors as modifiers of NO-levels 

in biological tissues are one of the most promising ones. S-nitrosothiols, organic 

nitrates, sydnonimines are practically important nowadays. 

Especially interesting group of promising potent NO-donors is metal-nitrosyl 

complexes, in particular ruthenium-nitrosyls. The last ones are stable in aqueous 

media as opposed to the majority of alternative metal-nitrosyls. But the most 

important advantage of ruthenium-nitrosyl complexes is their ability to release NO 

under irradiation exclusively, that makes them perfect candidates as prodrugs for 

photodynamic therapy. 

One of the targets for modern photodynamic therapy is the development of 

photosensitization methods of prodrugs in optical therapeutic window (700-1300 

nm). Beyond this range of wavelengths the activation is ineffective due to a high 

extinction of electromagnetic waves intensity because of their absorption by 

biological tissues. Most of known photoactive NO-donors nowadays are able to 
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release NO while being activated with waves of 350-600 nm waveband. Therefore 

the question of photosensitization of such compounds in vivo is a keystone for their 

future implementation in medical practice. 

One of approaches, opening up the possibilities for photoinitiation of Ru-N bond 

dissociation in ruthenium-nitrosyl complexes in optical therapeutic window is two-

photon absorption (TPA). This modern method has not been widely implemented in 

medical practice, however it is being thoroughly studied by scientists of different 

fields of science and technology – from medicine and microconstruction to 3D-data 

storage. High spatial selectivity of electromagnetic waves influence on organism and 

reduced destructive effect (when employing IR-range waves) makes the local NO-

release without damage dealt to adjacent tissues possible. 

Revealing of main structural elements of ruthenium-nitrosyl coordination 

compounds capable of participating in two-photon absorption process and 

understanding the mechanism of NO-release process, is thereby an actual task in 

designing of promising NO-donors prodrugs. 

Scientific novelty of obtained results.  For the first time the ability of 

ruthenium-nitrosyl complexes to be photoactivated in the optical therapeutic window 

by means of TPA was shown. 

It was shown that increase of electron donating ability of substituent in 

terpyridine ligands leads to higher values of TPA cross-section (σ). The methodology 

of the syntheses of ligands, potentially interesting taking into consideration the 

tendencies discovered, was developed. Those ligands contain donating 

dimethyloamino group and double bond between terpyridine and fluorenyl 

fragments - (E)-7-(2-([2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl)vinyl)-9,9-dihexyl-N,N-dimethyl-

9H-fluoren-2-amine (DMAFCCT) and 7-([2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl)-9,9-dihexyl-

N,N-dimethyl-9H-fluoren-2-amine (DMAFT). 

New complexes with ligands having plane geometry, where an effective electron 

density transfer from donating fluorene to accepting ruthenium-nitrosyl fragment is 

realized, were obtained. 
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It was established, that substitution of chloro-ligands in the structure of 

ruthenium-nitrosyl complexes with 2,2'-biyridine decreases the quantum yield of NO-

release, though this modification leads to an increase of the efficiency of a compound 

in TPA process. 

The structure of photoproduct of ruthenium-nitrosyl complex containing 

terpyridine, 2,2'-bipyridine and a molecule of acetonitrile as ligands was established. 

It was confirmed by several physical-chemical analysis methods that the oxidation 

state of ruthenium in the photoproduct is +2. 

For the first time the formation of a by-product, that was formed through 

interaction of main photoproduct with nitric oxide or derivatives of Nitrogen in 

higher oxidation states, was ascertained. 

Push-pull mechanism of electron density transfer onto ruthenium-nitrosyl 

fragment was in the base of the strategy of increasing compounds efficiency as NO-

donors. However this study has shown that, although this charge transfer is a first 

step in NO-release process, it doesn’t explain the diminution of NO-release quantum 

yield when the electron donating character of the substituent is increased, whereas it 

is in a good agreement with the conception that the donating ability of ligand is in a 

symbate relation with TPA cross-section of complexes. Such character shows the 

complexity of NO-release mechanism that apparently consists of several steps. 

Practical importance of obtained results. Photosensitization of ruthenium-

nitrosyl complexes in optical therapeutic window with the help of TPA that was 

demonstrated in the work opens the possibilities for practical application of 

ruthenium-nitrosyl complexes as exogenous donors of NO in vivo. 

The values of σ in the range of 100-160 GM are good ones for compounds with 

relatively simple structure. Complexification of the structure with the purpose of 

multiplying σ up many times would make these compounds potential 

pharmaceuticals. 

Optimization of the synthetic methodologies of complexes containing ligands 

with donating fluorenyl substituent and 2,2'-bipyridine makes possible the synthesis 
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of bi- or trimetallic complexes, that could possess σ-values several times higher than 

those obtained in the current work. 

Quantum-chemical calculations on complexes where the donating fragment was 

represented by terpyridine ligands with tricyclic heterocycles (pyrido[2,1-a]isoindole 

and isomeric systems) have shown that such coordination compounds are potentially 

interesting nonlinear optical materials, that possess high values of hyperpolarizability. 

Key words: nitric oxide, ruthenium-nitrosyl complexes, terpyridine ligands, two-

photon absorption, two-photon absorption cross-section, photoreaction quantum 

yield, density functional theory (DFT), Michael reaction, Heck reaction. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Останні десятиліття, з того моменту, як журналом 

Science нітроген(ІІ) оксид був названий «Молекулою року», велика кількість 

наукових груп приділяють увагу більш глибокому дослідженню його 

фізіологічної ролі. І сьогодні NO вважають одним із основних компонентів 

біологічних процесів. Досить привабливою стала ідея контрольованого 

локального введення NO в тіло людини, наприклад, для вибіркового впливу на 

злоякісні клітини. Дійсно, в залежності від концентрації, NO здатний 

пригнічувати ріст пухлини або приводити до апоптозу клітин. Екзогенні NO-

донори як модифікатори рівня NO є одними з найбільш перспективних. Серед 

них важливе практичне значення в наш час мають, зокрема, S-нітрозотіоли, 

органічні нітрати, сидноніміни.  

Особливе місце в ряді перспективних донорів NO з покращеними 

характеристиками є метал-нітрозильні, і особливо рутеній-нітрозильні 

комплекси.  Останні є стійкими у водному середовищі на відміну від більшості 

альтернативних метал-нітрозильних сполук. І найвагомішою перевагою 

комплексів нітроген(ІІ) оксиду з Рутенієм є їх здатність вивільняти NO лише 

при впливі електромагнітного випромінювання, що робить їх ідеальними 

кандидатами для фотодинамічної терапії. 

Одним із основних завдань сучасної фотодинамічної терапії є розробка 

методу фотосенсибілізації проліків у оптичному терапевтичному вікні (700-

1300 нм). За межами цього діапазону активація проходить малоефективно 

внаслідок поглинання випромінювання тканинами організму. Більшість 

відомих на сьогодні фотоактивних донорів нітроген(ІІ) оксиду здатні до 

вивільнення NO при опроміненні хвилями 350-600 нм. І питання 

фотосенсибілізації даних сполук in vivo є сьогодні наріжним каменем для їх 

використання у майбутньому в медичній практиці. 

Одним із підходів, що відкриває можливість для фотоініціювання розриву 

зв’язку Ru-N у рутеній-нітрозильних комплексах в області терапевтичного 
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вікна, є двофотонна абсорбція. Цей сучасний метод ще не набув практично 

важливого значення в області медицини, проте, стрімко розвиваючись, все 

більше привертає до себе увагу дослідників різних сфер науки та техніки – від 

медицини до мікроконструювання та 3D-збереження інформації. Висока 

просторова селективність впливу на організм електромагнітного 

випромінювання та зменшений руйнуючий вплив (при використанні хвиль 

інфрачервоної області спектру) робить можливим локальне, точкове 

вивільнення NO без ураження сусідніх ділянок біологічних тканин. 

Виявлення основних структурних елементів у будові рутеній-нітрозильних 

координаційних сполук, здатних до ефективної двофотонної абсорбції та 

розуміння механізму процесу вивільнення NO є, таким чином, актуальним 

завданням для розробки перспективних проліків-донорів нітроген(ІІ) оксиду. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 

наукових тем кафедри: «Нові гетероциклічні сполуки – ефективні джерела 

біологічно активних речовин, флуоресцентних зондів, модифікаторів 

супрамолекулярних об’єктів» (бюджетна тема № 11БФ037-02) та «Дизайн, 

синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення 

перспективних лікарських засобів з широким спектром дії»  (бюджетна тема № 

16БФ037-02) і в лабораторії LCC UPR 8241, у науковій групі І. Мальфант 

«Молекули й композити для оптики», в рамках аспірантури зі спільним 

керівництвом на основі діючої угоди про співробітництво та відповідних 

документів про спільну аспірантуру.  

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було 

встановлення основних факторів, що визначають здатність рутеній-

нітрозильних комплексів до вивільнення нітроген(ІІ) оксиду при їх 

двофотонній активації, та збільшення ефективності даних координаційних 

сполук у процесі двофотонної абсорбції. 

Завдання, що були поставлені для досягнення мети, включають: 
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- синтез нових терпіридинових лігандів із замісниками різної донорної 

здатності та отримання рутеній-нітрозильних координаційних сполук на їх 

основі; 

- встановлення залежності між донорною здатністю терпіридинового ліганду в 

комплексі та перерізом поглинання у двофотонній абсорбції рутеній-

нітрозильних сполук; 

- теоретично дослідити можливість збільшення нелінійно-оптичних 

властивостей рутеній-нітрозильних комплексів шляхом збільшення довжини 

ланцюга спряження та введення донорних ароматичних конденсованих 

трициклічних азагетероциклів, ізомерних піридо[2,1-a]ізоіндолу; 

- встановити природу фотопродукту, що утворюється при вивільненні 

нітроген(ІІ) оксиду з рутеній-нітрозильних сполук, у яких у якості лігандів 

виступають заміщені терпіридинові ліганди та 2,2'-біпіридин. 

Об’єкт дослідження: заміщені терпіридинові ліганди, рутеній-нітрозильні 

комплекси з терпіридиновими лігандами, 2,2'-біпіридином та хлоро-лігандами. 

Предмет дослідження: синтез заміщених терпіридинових лігандів, синтез 

рутеній-нітрозильних комплексів на їх основі; здатність рутеній-нітрозильних 

комплексів до двофотонної активації та фактори, що впливають на величину 

перерізу поглинання у двофотонній абсорбції; фотопродукти, що утворюються 

в процесі вивільнення нітроген(ІІ) оксиду. 

Методи дослідження: органічний синтез, синтез координаційних сполук, 

спектроскопія ЯМР 1Н, 13С, 19F, двовимірні методики ЯМР COSY, HMBC, 

HMQC, ІЧ-спектроскопія, мас-спектрометрія, хроматографічні методи, 

елементний аналіз, рентгеноструктурні дослідження, електронна спектроскопія, 

ЕПР-спектроскопія, вольтамперометричні дослідження, z-сканування для 

визначення параметрів двофотонної абсорбції, актинометрія, квантово-хімічні 

розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше досліджено здатність 

рутеній-нітрозильних комплексів до фотосенсибілізації в області 

терапевтичного вікна із застосуванням двофотонної абсорбції.  
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Визначена тенденція до збільшення перерізу поглинання (σ) у двофотонній 

абсорбції при збільшенні донорної здатності терпіридинового ліганду, що не 

було встановлено раніше. Розроблено методику синтезу лігандів,  що, з огляду 

на встановлені закономірності, потенційно можуть суттєво підвищити 

ефективність рутеній-нітрозильних комплексів у двофотонній абсорбції – (E)-7-

(2-([2,2':6',2''-терпіридин]-4'-іл)вініл)-9,9-дигексил-N,N-диметил-9H-флуорен-2-

амін (DMAFCCT) та 7-([2,2':6',2''-терпіридин]-4'-іл)-9,9-дигексил-N,N-диметил-

9H-флуорен-2-амін (DMAFT). 

 Отримано комплекси з лігандами плоскої будови, в яких реалізується 

ефективний перенос електронної густини від флуоренільного донорного 

замісника на акцепторний рутеній-нітрозильний. 

Встановлено, що заміна монодентатних хлоро-лігандів на 2,2'-біпіридин в 

структурі комплексу зменшує квантовий вихід вивільнення нітроген(ІІ) оксиду, 

проте збільшує ефективність сполуки у двофотонній абсорбції. 

Вперше встановлено будову фотопродукту рутеній-нітрозильного 

комплексу, в якому в якості лігандів виступають заміщений терпіридин, 2,2'-

біпіридин та ацетонітрил. Показано, що Рутеній в комплексі перебуває в 

ступені окиснення +2.  

Вперше за допомогою рентгеноструктурного аналізу зафіксовано 

утворення побічного фотопродукту, що утворився внаслідок взаємодії 

вивільненого нітроген(ІІ) оксиду з основним фотопродуктом, і є його нітро-

похідним. 

Пуш-пульний механізм переносу електронної густини на рутеній-

нітрозильний фрагмент лежав в основі стратегії збільшення ефективності 

сполук як донорів NO. Але в даній роботі було показано, що, хоча цей механізм 

і є першим кроком у процесі вивільнення нітроген(ІІ) оксиду, він не пояснює 

зменшення квантового виходу вивільнення NO при збільшенні донорної 

здатності органічного ліганду, але при цьому добре узгоджується з тенденцією 

збільшення σ при підвищенні донорності ліганду. Такий характер вказує на 
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значну складність механізму вивільнення нітроген(ІІ) монооксиду, що, 

імовірно, проходить в кілька стадій. 

Практичне значення одержаних результатів. Фотосенсибілізація 

рутеній-нітрозильних комплексів у терапевтичному вікні за допомогою 

двофотонної абсорбції, що була продемонстрована на прикладі серії комплексів 

у даній роботі, відкриває можливості для практичного застосування комплексів 

рутенію з нітроген(ІІ) оксидом як екзогенних донорів активних радикалів NO in 

vivo.  

Значення перерізу поглинання σ в області 100-160 GM є гарним 

результатом для комплексів з достатньо простою будовою. Ускладнення 

структури сполук з метою збільшення значень в кілька разів дозволить 

розглядати їх як потенційні фармацевтичні препарати. 

Оптимізація методики синтезу комплексів із терпіридиновими лігандами з 

донорним флуоренільним замісником та 2,2'-біпіридином надає можливість для 

синтезу  більш складних, бі- або навіть триметальних комплексів, що, з огляду 

на їх симетрію, можуть мати значення σ, що будуть в кілька разів перевищувати 

значення, отримані в даній роботі. 

Квантово-хімічні розрахунки, проведені на комплексах, в яких донорним 

фрагментом виступають терпіридинові ліганди з трициклічними гетероциклами 

(піридо[2,1-a]ізоіндол та ізомерні йому системи) показали, що такі 

координаційні сполуки потенційно цікаві нелінійно-оптичні матеріали, які 

володіють високими значеннями гіперполяризовності.  

Особистий внесок здобувача. Постановка задач дослідження та 

обговорення всіх результатів відбувалося з науковими керівниками 

габілітованим доктором Лакруа П. Дж. та д.х.н., проф. Войтенко З.В. 

Систематизація літературних джерел та отриманих даних експериментальних 

та теоретичних досліджень були виконані здобувачем особисто. Також ним 

було зроблено основний обсяг експериментальної роботи, аналіз результатів 

спектральних досліджень сполук, формування висновків стосовно структури 

отриманих сполук, проведено дослідження всіх комплексів методом z-
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сканування для встановлення їх здатності до двофотонної абсорбції, виконано 

розрахунки квантово-хімічними методами, та представлено результати 

досліджень на наукових конференціях. В обговоренні підходів до синтезу 

сполук та вирішенні проблемних питань, що виникали під час синтезу, брали 

участь габілітований доктор, проф. Мальфант І., доктор Сасакі І. (LCC, CNRS, 

Університет Поля Сабатьє, Тулуза), доктор Фарфан Н., доктор Енрікез-Кабрера 

А., магістр наук Ромеро-Авіла М., магістр наук Леон-Рохас А. Ф. (UNAM, 

хімічний факультет, Мехіко). Дослідження кінетичних особливостей 

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

в співробітництві з інженером Тассе М. (LCC, CNRS, Тулуза). 

Рентгеноструктурні дослідження здійснено у співпраці з доктором Малет-

Ладейра С. (LCC, CNRС, Університет Поля Сабатьє). Електрохімічне 

дослідження рутеній-нітрозильних сполук та фотопродуктів було здійснено у 

співробітництві з інженером Сурніа-Саке А. (LCC, CNRS). Аналіз результатів 

досліджень сполук на їх здатність до прояву нелінійно-оптичних властивостей 

(двофотонної абсорбції) було здійснено разом з доктором Рамос-Ортізом Г., 

аспірантом Барба-Барба Р. М., доктором Велусами Дж. (CIO, Леон-де-лос-

Альдама, Мексика). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було 

представлено на міжнародних наукових конференціях: XVII міжнародна 

конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (Київ, Україна, 

2016); 18th  International conference for Students and PhD students “Modern 

chemistry problems” (Kyiv, Ukraine, 2017); 9th International conference in 

chemistry Kiev-Toulouse (Kyiv, Ukraine, 2017); «Langues, sciences et pratiques», 

actes du 1er Colloque international francophone en Ukraine (Перша Міжнародна 

франкофонна науково-практична конференція в Україні «Мови, науки та 

практики», секція природничих наук). (Kyiv, Ukraine, 2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 статей у провідних 

міжнародних та вітчизняних фахових журналах та 4 тези доповідей на 

конференціях. 
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається із переліку умовних 

скорочень, вступу, літературного огляду (1 розділ), чотирьох розділів з 

обговоренням одержаних результатів (2,3,4,5 розділи), одного розділу із 

експериментальнмим даними (6 розділ), висновків, списку використаних 

джерел (162 найменування) та додатків. Роботу викладено на 171 сторінці 

друкованого тексту, що містить 30 схем, 65 рисунків, 25 таблиць. 

  



26 

 

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Нітроген(ІІ) оксид: будова молекули та загальнохімічна 

характеристика. 

Нітроген(ІІ) оксид (або нітроген монооксид) – безбарвний, мономерний за 

нормальних умов газ, молекули якого складаються з атома Оксигену та атома 

Нітрогену, сполучених кратним зв’язком.  Наявність непарної кількості 

електронів у молекулі NO – 15 електронів – робить сполуку парамагнітною, при 

чому це – найменша відома термічно стабільна молекула-радикал. Будову 

сполуки з точки зору методу молекулярних орбіталей логічно порівняти з 

будовою молекули N2 чи ізоелектронною їй СО (Рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Діаграма атомних та молекулярних орбіталей азоту та нітроген(ІІ) 
оксиду та схематична форма молекулярних орбіталей. 

 

Поява додаткового електрона (при переході від азоту до нітроген(ІІ) 

оксиду), що розташовується на розпушуючій πg орбіталі NO, приводить до 

зменшення порядку зв’язку між атомами з 3 (у молекулі N2) до 2.5 (у молекулі 

NO). Це, відповідно, відображається на фізичних та хімічних властивостях 

нітроген монооксиду. Зокрема, довжина зв’язку в молекулі NO складає 0.115 

нм. Це проміжне значення між довжиною типового подвійного зв’язку N-O 

(0.120 нм) та міжатомною відстанню в йонізованій частинці NO+ (0.106 нм), у 

якій порядок зв’язку складає 31. Напроти ж, відновлення сполуки до NO- 
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збільшує довжину зв’язку до 0.126 нм, що є наслідком появи ще одного 

електрона на розпушуючій орбіталі молекули та зменшення силової сталої 

зв’язку2. Потенціал йонізації нітроген монооксиду складає 9.25 еВ; величина 

суттєво нижча за таку для подібних сполук, що пов’язано зі значною 

стабілізацією частинки при втраті електрона з розпушуючої орбіталі. Для 

порівняння потенціал йонізації для сполук N2, O2, СО складає 15.6 еВ, 12.1 еВ 

та 14.0 еВ відповідно. Розрізнити на практиці заряд частинки NO – нейтральний 

радикал, катіон чи аніон –  можна аналізуючи ІЧ-спектри сполуки, до якої вона 

входить. Так для йону нітрозонію (NO+) частота коливання складає 2377 см-1, 

що значно більше, ніж для нітроген(ІІ) оксиду – 1875 см-1 і, відповідно, для 

аніону NO- – 1470 см-1 (2).  

Розуміння розподілу електронної густини в молекулі нітроген(ІІ) оксиду 

необхідне для пояснення його координаційної поведінки. З точки зору методу 

валентних зв’язків будову сполуки можна описати наступними резонансними 

формами3: 

 

Однак, часто найбільш адекватно властивості сполуки, зокрема її низька 

схильність до димеризації, пояснюються з точки зору «неспарених» структур 

Ліннетта4: 

 

 Аналіз характеру надтонкого розщеплення в ЕПР-спектрі NO вказує на 

сильну взаємодію магнітного моменту неспареного електрону з обертанням 

молекули, а також показує, що 60% спінової густини сконцентровано на атомі 

Нітрогену3. 

Через невелику різницю в електронегативності елементів сполука є досить 

слабо полярною з дипольним моментом 0.15 Д. Теоретичне значення 

дипольного моменту, отримане в рамках даної дисертаційної роботи за 

допомогою теорії функціоналу електронної густини (DFT), майже не 
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відрізняється від експериментального, і складає 0.10 Д. Розподіл електронної 

густини в молекулі зображено на рисунку 1.2. 

 Будучи найпростішою молекулою з непарною 

кількістю електронів, нітроген монооксид є досить 

добре вивченою сполукою з точки зору її хімічних 

властивостей. Значна кількість реакцій NO з 

радикалами, атомами та іншими парамагнітними 

речовинами стали класичними унікальними 

прикладами реакцій для вивчення кінетики. 

Існує кілька широко застосованих лабораторних 

методів отримання NO. Щоправда отриманий 

нітроген(ІІ) оксид як правило містить домішки інших оксидів нітрогену чи 

летких сполук. Найбільш розповсюджений підхід – відновлення розбавленої 

(~30%) нітратної кислоти міддю: 

8HNO3 + 3Cu = 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO 

Синтезований у такий спосіб NO має пізніше бути очищеним від домішок 

нітроген(ІV) оксиду пропусканням суміші утворених газів через водний розчин 

лугу.  Інший спосіб добування NO – відновлення нітритів лужних металів: 

2NaNO2 + 2NaI + 2H2SO4 = I2 + 4NaHSO4 + 2NO 

    2NaNO2 + 2FeSO4 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 2NaHSO4 + 2H2O + 2NO 

Сучасний, але значно більш дорогий спосіб отримання NO в лабораторії, - 

використання так званих NONOate-сполук. До цього методу звертаються у 

випадках необхідності контрольованого синтезу NO, наприклад при 

біологічних дослідженнях (див. розділ 1.3.2).  

На відміну від азоту нітроген(ІІ) оксид є сполукою ендотермічною, тому 

термодинамічно менш стійкою. Вже за температури дещо вищої за кімнатну 

(30-50оС), але лише за високого тиску, нітроген монооксид диспропорціонує з 

утворенням нітроген(І) оксиду та нітроген(ІV) оксиду. Розклад на прості 

речовини відбувається за значно вищих температур – близько 700 °С за 

наявності каталізатору.  

 

Рис. 1.2. Розподіл 
електронної густини в 

молекулі NO. 
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Сильні окисники здатні переводити нітроген(II) оксид у сполуки з більш 

високими ступенями окиснення нітрогену5. Найбільш типовою реакцією 

нітроген(ІІ) оксиду є його взаємодія з киснем, під час якої сполука окиснюється 

до нітроген(IV) оксиду: 

2NO + O2 = 2NO2 

Реакцію ж NO з атомарним оксигеном, під час якої спостерігається 

хемілюмінесценція, використовували для якісного та кількісного визначення 

атомарного оксигену6: 

NO + O = NO2 + hν 

Зрозуміло, що присутність води в реакції нітроген монооксиду з киснем 

буде змінювати шлях її проходження, оскільки власне NO2 здатний реагувати з 

нею. Тому, окиснення NO у вологому середовищі киснем приводить до 

утворення нітрит-йонів і зазвичай описується наступним рівнянням реакції7: 

4NO + O2 + 2H2O = 4H+ + 4NO2
- 

Нітроген(ІІ) оксид здатний приєднувати галогени, при цьому утворюючи 

нітрозилгалогеніди загальної формули NOX, де X – F, Cl, Br5: 

2NO + X2 = 2NOX 

Довжини зв’язку N-O у таких сполуках дуже близькі до довжини зв’язку у 

вільному NO, що дає підстави стверджувати, що кратність зв’язку залишається 

в них 2.54.  

Передбачений теорією йон NO+ дійсно існує. Отримати сполуку, яка 

містить нітрозоній-катіон можна за реакцією: 

N2O3 + 3H2SO4 = 2NO+ + 3HSO4
- + H3O

+ 

Твердий за нормальних умов агрегатний стан нітрозилсульфатної кислоти 

NOHSO4 та аналогічних їй сполук NO+ClO4
-, NO+BF4

-, а також механізм їх 

електролізу підтверджують йонний характер вказаних сполук5. 
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1.2 Біологічна роль нітроген(ІІ) оксиду 

Кількість публікацій, присвячених біологічній ролі нітроген(ІІ) оксиду 

стрімко зростає протягом останніх чотирьох десятиліть. Станом на лютий 2018 

року таких публікацій у пошуковій системі SciFinder було знайдено 196 712. З 

них до 1980 року було опубліковано 0.4%, в період 1981-1999 – 22.4%, а 

основна частина, 77.2%, була опублікована вже у 21 столітті. 

Іскрою для такого стрімкого зростання інтересу до цієї маленької 

молекули стало відкриття її ролі як сигнальної молекули в серцево-судинній та 

нервовій системах. У 1992 році журналом Science нітроген(ІІ) оксид був 

названий «Молекулою року», а через 6 років, 10 грудня 1998 року за 

дослідження його біологічних функцій три дослідники з США – Роберт Ф. 

Фуршготт, Луїс Дж. Ігнарро та Ферід Мурад отримали Нобелівську премію з 

фізіології та медицини. 

Фізіологічні ефекти, які спричиняє вплив на біологічне середовище 

нітроген(ІІ) оксиду, часто суперечливі й протилежні8. Наприклад,  нітроген 

монооксид – найкращий приклад сполуки, що проявляє водночас цитотоксичну 

та цитопротекторну дію. 

Значна кількість хімічних реакцій, в які вступає NO, скажімо, в 

промисловості чи в лабораторній практиці відбуваються дуже повільно й тому 

вимагають використання високих температур та тисків, при цьому будучи 

термодинамічно не вигідними9. З іншої сторони, перетворення, що 

відбуваються з нітроген(ІІ) оксидом в біологічних середовищах проходять за 

період від 0.002 до 2 с(10). Такі процеси в біохімії NO прийнято поділяти на 

прямі та непрямі. Прямі ефекти, які спричиняє NO, – це ті, що відбуваються 

достатньо швидко, і під час яких нітроген(ІІ) оксид взаємодіє безпосередньо з 

біологічною мішенню. Непрямі ж є результатом взаємодії NO з киснем чи 

надпероксидом з утворенням реактивних форм нітрогену (RNS), які далі 

вступають у взаємодію з біологічними об’єктами. Одна з переваг такого поділу 

в тому, що прямі ефекти спричиняються, як правило, низькими концентраціями 
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NO (<200 нМ), у той час як непрямі є результатом впливу значно більших 

концентрацій(>400 нМ)9. 

  

Схема 1.1. Біологічні функції нітроген(ІІ) оксиду. 

 

Основні біологічні функції нітроген(ІІ) оксиду узагальнені на схемі 1.19,10,11. 

Головною відмінністю між прямими та непрямими процесами є швидкість 

їх проходження. Швидкі реакції безпосередньої взаємодії NO з біомолекулами 

– в основному реакції з радикалами чи металами у металопротеїнах – є 

процесами прямими.  

Багато основних регуляторних функцій NO реалізуються шляхом його 

швидкої взаємодії з гем-простетичними групами металопротеїнів, таких як 

гуанілат циклаза (sGC), цитохром Р450, NO-синтази, гемоглобін тощо. У 

подібних процесах лімітуючою стадією взаємодії є дифузія реагуючих молекул. 

Дещо повільніше відбувається процес взаємодії нітроген(ІІ) оксиду з Fe-S 

кластерним протеїном аконітазою12.  

Біомолекули, які мають у своєму складі інші йони металів, окрім Феруму, 

також піддаються впливу нітроген(ІІ) оксиду. Прикладом цього може бути 

нітрозилювання похідного вітаміну В12 кобаламіну, що призводить до його 

пониженої активності в ролі кофактору метіонін-синтази. 
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Реакції нітроген(ІІ) оксиду з радикальними частинками можуть 

спричиняти як позитивний, так і негативний вплив на клітини. Ліпідні та 

карборадикали утворюються в результаті як оксидативного стресу, так і 

нормального метаболізму в живому організмі. Нітроген монооксид здатний 

послаблювати ефекти, які спричиняють такі реакційноздатні частинки. 

Наприклад, інактивація тирозильного радикалу, що утворюється в процесі 

нормального каталітичного циклу рибонуклеотид-редуктази, нітроген(ІІ) 

оксидом призводить до інгібування вказаного ензиму13. Пригнічення синтезу 

ДНК внаслідок такого впливу є прикладом шкідливого ефекту взаємодії NO з 

радикалами в біологічному середовищі12. 

Але часто реакції нітроген(ІІ) оксиду з радикалами носять характер 

«захисних» функцій для клітин. NO може взаємодіяти з оксирадикалами, що 

утворюються в процесі ліпідного пероксидування – важливого складового 

запальних процесів та клітинної смерті –  і таким чином обривати ланцюги 

радикальних реакцій реактивних форм кисню (ROS), захищаючи ліпідні 

мембрани14: 

LOO· + NO· = LOONO 

L· + NO· = LNO 

Захисні функції макрофагів в живому організмі також пов’язані з їх 

здатністю продукувати нітроген(ІІ) оксид. При чому в цьому випадку 

концентрація останнього може суттєво змінюватися залежно від «потреб». 

Завдяки можливості варіювати концентрацію NO макрофаги здатні брати 

участь у цілому спектрі процесів, направлених на захист організму – фагоцитоз, 

пригнічення розвитку ракових пухлин, відновлення тканин та загоювання ран 

тощо. 

Непрямі ж ефекти NO можна також поділити на дві основні категорії – 

нітрозування та окиснення. Нітрозуванню в першу чергу підлягають тіольні- та 

аміногрупи, у той час, як окиснення – це процес, що торкається цілої низки 

субстратів – від відносно легко окиснювальних катехоламінів та металічних 

центрів до сполук з високим окисно-відновним потенціалом, як наприклад 
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жири, протеїни, ДНК. Як і у випадку прямих ефектів, окиснення та 

нітрозування є нормальними процесами метаболізму клітин, але поряд із цим 

вони можуть спричиняти й негативний вплив, утворюючи токсичні для клітин 

сполуки. 

Основними RNS, відповідальними за непрямі ефекти нітроген(ІІ) оксиду, є 

нітроген(ІІІ) оксид, N2O3, пероксинітрит, ONOO-, нітроксил, HNO, та 

нітроген(IV) оксид, NO2. Кожна з частинок, залежно від окисно-відновного 

потенціалу, електрофільності тощо взаємодіє з певними біологічними 

субстратами. Так, основним нітрозуючим агентом для амінів та тіолів виступає 

N2O3, перетворюючи їх, відповідно, на нітрозаміни та S-нітрозотіоли12. У свою 

чергу NO2 бере участь у процесах окиснення. Ця молекула не володіє достатньо 

високим потенціалом для окиснення ДНК15, але може ініціювати процеси 

ліпідного пероксидування16. Пероксинітритний аніон серед зазначених 

частинок виявляє найбільш сильні окисні здібності. Під його впливом здатні 

окиснюватися тіоли, ліпіди, ДНК, також ця частинка бере участь у процесах 

нітрування тирозину, гуанозину та метіоніну16.  

Нітроген(ІІ) оксид має широкий спектр дії на ракові новоутворення – від 

ініціювання клітинних мутацій до руйнування злоякісних пухлин. Кілька 

оглядів були присвячені впливу нітроген(ІІ) оксиду на перебіг раку17-18. 

Численні дослідження цього питання, показують, що зазвичай низькі 

концентрації нітроген монооксиду в раковій пухлині, які є результатом 

постійної гіпоксії, створюють так звану «безпечну зону» і є позитивним 

фактором для поширення раку, сприяючи більш швидкому ангіогенезу та 

метастазуванню19-20 (Рис. 1.3). Якщо ж концентрація NO змінюються в бік 

зменшення або ж зростання, це призводить до переходу в «зону інгібування» чи 

«смертельну зону» відповідно. Обидва концентраційні діапазони є 

несприятливими для ракових пухлин, і є потенціальними цілями при їх 

лікуванні. Перехід в діапазон дуже низьких концентрацій NO може досягатися 

використанням в терапії сполук-інгібіторів ферментів NO-синтаз (NOS). 

Протилежний підхід – використання сполук-донорів нітроген(ІІ) оксиду для 
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суттєвого збільшення концентрації NO, переходу в «смертельну зону» та 

ініціювання клітинної смерті. 

 

 

Узагальнюючи ефекти, що може спричиняти NO в можливих 

концентраціях від 1 нМ до 1 мкМ, можна сказати, що низькі концентрації NO 

сприяють захисту клітин, їх проліферації, у той час, як високі концентрації 

відповідають за зупинку клітинного циклу, апоптоз, старіння9. Окрім цього, NO 

відіграє центральну роль в серцево-судинній системі як ендотелій-залежний 

розслаблювальний фактор21, в центральній нервовій системі він бере участь у 

передачі нервових імпульсів та процесах запам’ятовування, а також відіграє 

регуляторну функцію в мозковому кровообігу. 

 

 

Оскільки природа обрала нітроген(ІІ) оксид у якості такого 

багатофункціонального біологічного регулятора, то вона ж і забезпечила живі 

організми механізмами його біосинтезу. 

 

 

Рис. 1.3. Реакція ракових пухлин на нітроген(ІІ) оксид за 
різних його концентрацій. 
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1.3 Генерація нітроген(ІІ) оксиду з органічних сполук 

1.3.1 Природний шлях синтезу нітроген(ІІ) оксиду 

Нітроген(ІІ) оксид – одна з універсальних та ключових молекул-

регуляторів клітинного метаболізму. Основний шлях її синтезу в живому 

організмі полягає в окисненні амінокислоти L-аргініну за участі групи 

ферментів  NOS. Процес перетворення відбувається у два кроки (Схема 1.2)22.  

+

+ +

+

+ +

+

 

Схема 1.2. Ферментативне перетворення L-аргініну на L-цитрулін з  
утворенням молекули NO. 

 

Спочатку 2-електронне окиснення L-аргініну та його гідроксилювання за 

участі кисню та НАДФН23 приводить до утворення Nω-гідрокси-L-аргініну 

(NOHLA). Тетрагідробіоптерин, виступаючи кофатором ензиму, пришвидшує 

проходження цієї стадії24. Подальше окиснення NOHLA (наступний етап 

перетворення) призводить до утворення L-цитруліну та однієї молекули 

нітроген(ІІ) оксиду. Загальна реакція перетворення L-аргініну на L-цитрулін 

має наступний вигляд: 

2L-аргінін + 3НАДФН + 3H+ + 4O2 = 2L-цитрулін + 2NO + 4H2O + 3НАДФ+ 

Окрім L-аргініну та кисню існує чотири інших кофактори, відсутність яких 

або сповільнює реакцію, або ж робить її проходження неможливим25. До групи 

NOS входять три основних ензими – ендотеліальна NO-синтаза (eNOS), 

нейрональна (nNOS), та індуцибельна (iNOS); четвертий тип – мітохондріальна 

mtNOS – ототожнюється з α-формою nNOS25. Перші дві є кальцій-залежними 

формами, тому активуються тільки за підвищених концентрацій кальцію в 

комплексі з білком (кальцій-кальмодулін), і їх період активності відлічується 

хвилинами після стимуляції. Після активацій eNOS та nNOS задіюються в 
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процесах проведення нервових імпульсів, регуляції перистальтики та миттєвої 

регуляції кров’яного тиску26.  Хоча всі три форми NOS потребують наявності 

кальцій-кальмодуліну, iNOS проявляє значно вищу спорідненість до нього, 

тому навіть за нормальних концентрацій кальцію він може виявляти свою дію25, 

і період активності iNOS може сягати кількох днів. Активується iNOS у 

відповідь на стимуляцію різноманітними продуктами метаболізму 

мікроорганізмів, деякими раковими клітинами, цитокінами тощо. І, 

продукуючи мілімолярні кількості NO, а при взаємодії з ROS – пероксинітриту, 

виконує захисну імунну функцію, окиснюючи протеїни та ДНК клітин26. Однак, 

у випадках, коли кисню недостатньо, як наприклад при хронічних запальних 

процесах, рівень RNS може бути значно нижчий, і нітроген(ІІ) оксид буде 

натомість провокувати мутагенез і ангіогенез, таким чином пов’язуючи 

напряму запалення та ініціювання раку25. 

 

Зважаючи на таку велику кількість біологічних процесів, в яких бере 

участь нітроген(ІІ) оксид, і які у його відсутності або за його низької 

концентрації сповільнюються, зупиняються чи активують небажані хімічні 

реакції, спричиняючи низку хвороб, здається привабливим можливість 

отримати механізм регулювання концентрації NO в живому організмі. 
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1.3.2 Класичні донори нітроген(ІІ) оксиду на основі органічних сполук. 

Донори нітроген(ІІ) оксиду або NO-донори – група сполук, або 

функціональні фрагменти супрамолекулярних систем, здатні вивільняти 

нітроген(ІІ) оксид при їх екзогенному застосуванні27. Нестача NO в певному 

місці живого організму може ініціювати цілий ряд патологічних процесів, що 

будуть проявлятися симптомами різних хвороб. Хоча вільний нітроген(ІІ) 

оксид і застосовують успішно в медичних цілях (місцево, для лікування 

дерматичних розладів28, чи у вигляді інгаляцій при легеневій гіпертензії у 

новонароджених29), використання NO-донорів може значно розширити спектр 

можливого екзогенного впливу на організм28. Хімічна стабільність та часто 

здатність до локального вивільнення уможливлюють доставку нітроген 

монооксиду в різноманітні ділянки живого організму. 

За способом активації вивільнення нітроген(ІІ) оксиду, NO-донори можна 

поділити на кілька груп. Згідно з варіантом класифікації, запропонованим 

Філішем та Стамлером30, таких основних груп можна виділити три: 1) NO-

донори, які вивільняють NO спонтанно; 2) NO-донори, що вивільняють NO при 

хімічній взаємодії з кислотами, лугами, металами, тіолами; 3) NO-донори, що 

 

Схема 1.3. Класифікація NO-донорів за способом активації процесу 
вивільнення нітроген(ІІ) оксиду. 
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вивільняють нітроген(ІІ) оксид при їх ензиматичному окисненні (Схема 1.3). В 

даній роботі ми пропонуємо виокремити ще один тип донорів нітроген 

монооксиду – сполуки, що здатні вивільняти NO при їх фотохімічній активації, 

адже багато досліджень та наукових публікацій останнім часом приділяється  

фотоактивним сполукам-донорам NO.  

Органічні нітрати є найбільш розповсюдженим, класичним прикладом NO-

донорів, і, оскільки вони були першими представниками цього класу, які 

використовувались і продовжують використовуватися як лікарські засоби, вони 

варті окремої уваги. Органічні нітрати – це естери одно- чи багатоатомних 

спиртів та нітратної кислоти. 

    

Тринітрогліцерин 
(GTN) 

Пентаеритрилу 
тетранітрат 

(PETN) 

Ізосорбіду 
динітрат  

(ISDN) 

Ізосорбіду-5- 
мононітрат 

(ISMN) 
 

Рис. 1.4. Основні представники класу органічних нітратів. 

 

Тринітрогліцерин (GTN) – є найбільш повно вивченою сполукою з цього 

класу (Рис 1.4). Його використання не обмежується лише вазодилатуючим 

впливом на судини. Серед патологій, при лікуванні яких використовується 

GTN, можна назвати серцеві дисфункції31, гіпотензію та головні болі32, ангіну, 

онкологічні захворювання33. Іншими застосованими препаратами цього класу є 

ізосорбіду динітрат (ISDN), пентаеритрилу тетранітрат (PETN), ізосорбіду-5-

мононітрат (ISMN)34 (Рис. 1.4). Механізми, за якими відбувається вивільнення 

нітроген(ІІ) оксиду з органічних нітратів і зараз залишаються дискусійними 

питаннями. Однак запропоновані схеми їх активації включають обов’язково 

стадію взаємодії з одним з ензимів: глутатіон-S-трансферазою, цитохромом 

Р450, ксантиноксидоредуктазою, альдегіддегідрогеназою35. 

ONO2O2NO

ONO2O2NO

O

O
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Використання органічних нітратів може призводити до появи низки 

побічних ефектів34, оскільки дані препарати виявляють свою дію в організмі в 

цілому, без специфічної локалізації. Однак, найсуттєвішим недоліком 

використання органічних нітратів вважають схильність організму до швидкого 

настання толерантності до цих сполук36. 

Такий, з одного боку, недолік органічних нітратів може стати дуже 

корисним при лікуванні ракових захворювань. Розвиток толерантності серцево-

судинної системи до GTN дозволяє використання його в комплексній терапії 

раку разом з цитостатичними препаратами як доксорубіцин, без систематичних 

побічних ефектів від постійного підвищеного рівня NO. Дослідження 

використання такого поєднання при лікуванні мишей з раком простати 

показують більш ефективне інгібування росту пухлини, ніж при лікуванні 

виключно доксорубіцином37.  

До NO-донорів, що частіше застосовують з тією чи іншою метою в 

дослідженнях лікування раку, належать S-нітрозотіоли, діазенійдіолати 

(NONOate) та сидноніміни. Структури одного з представників кожного з цих 

класів наведені на рисунку 1.5. 

   

S-нітрозо-N-
ацетилпеніциламін 

(SNAP) 

3-морфоліно-
сидноніміну 
гідрохлорид 

(SIN-1) 

Натрію 2-(N,N-
диетиламіно)-

діазенолат-2-оксид 
(DEA/NO) 

 

Рис. 1.5. Представники інших класів NO-донорів, що 
використовуються в онкологічній практиці. 

 

S-нітрозотіоли – це сполуки, що мають у своєму складі нітрозогрупу, 

безпосередньо зв’язану з атомом Сульфуру. Більшість сполук даного класу є 

нестабільними, однак декілька з них є достатньо стійкими  і вже 

зарекомендували себе в якості діючих лікарських засобів. Одним з таких 
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препаратів є S-нітрозо-N-ацетилпеніциламін (SNAP)32 (Рис. 1.5). Головною 

перевагою S-нітрозотіолів є їхня краща біосумісніть у порівнянні з іншими 

гарними NO-донорами, зокрема NONOate. Такий висновок випливає з того, що 

S-нітрозотіоли природно присутні в біологічних системах, як наприклад S-

нітрозо-L-цистеїн (CysNO) чи S-нітрозо-L-глутатіон (GSNO)38. Залежно від 

умов сполуки цього класу можуть вивільняти нітроген(ІІ) оксид за різними 

механізмами (Схема 1.4).  

 

 

Схема 1.4. Механізми вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з S-
нітрозотіолів. 

 

Не зважаючи на велику кількість публікацій, присвячених дослідженню 

цих сполук in vivo, вони ще не знайшли безпосереднього застосування в 

медицині. Хоча значна кількість переваг цього классу сполук перед іншими 

NO-донорами робить їх потенційними медичними препаратами. Їхня здатність 

вивільняти NO у різному оточуючому середовищі, здатність вивільняти його у 

формі радикалу чи нітрозоній-катіону, більш-менш передбачуваний шлях 

метаболізму продуктів їх розпаду, та, що не менш важливо, майже повна 

відсутність толерування організмом цих сполук при тривалому їх застосуванні 

– усі ці переваги тримають зацікавленість в S-нітрозотіолах як донорах 

нітроген(ІІ) оксиду в медичній практиці39. 

Інший клас сполук-донорів NO – діазенійдіолати (або NONOate) – відомий 

з 1960 року, коли вперше був синтезований перший його представник 

DEA/NO40. Однак об’єктом численних досліджень вони стали лише в 90-х 

роках минулого століття39, після того, як була загально визнана біологічна роль 

нітроген(ІІ) оксиду. У своїй структурі діазенійдіолати містять [N(O-)N=O] 

групу. І в залежності від того, з атомом якого елементу вона зв’язана, NONOate 

поділяють на S-зв’язані, O-зв’язані, N-зв’язані чи С-зв’язані. Однак серед 
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зазначених сполук тільки ті, в яких діолатна група зв’язана з атомом Нітрогену 

(зазвичай атомом Нітрогену аміногрупи), набули значення в біології як NO-

донори38,41. 

За фізіологічних умов (рН 7.4 та температури 37°С) сполуки цього класу, 

піддаючись кислотному гідролізу, продукують 2 еквіваленти нітроген(ІІ) 

оксиду на кожну діазенійдіолатну групу32,41: 

 

Спонтанне вивільнення NO, відсутність необхідності в додаткових 

активаторах цього процесу, зокрема тіолів, металічних комплексів чи ензимів, а 

також добре передбачувана проста кінетика реакції першого порядку – усі ці 

фактори сприяють тому, що ці сполуки виходять на перші позиції, як і S-

нітрозотіоли чи сидноніміни, серед перспективних NO-донорів. 

Передбачуваність швидкості синтезу NO, і, відповідно, його концентрації – 

властивості, яких бракує іншим NO-донорам – є важливими якостями 

NONOate, завдяки яким сполуки цього класу широко застосовуються в 

дослідженнях, направлених на пошук протиракових препаратів27. Але, за 

іронією, та ж основна перевага – спонтанне вивільнення NO – може спричиняти 

й незручності при його використанні в якості лікарського засобу. NO-донори на 

основі NONOate можуть вивільнювати NO, перебуваючи ще у кровообігу, до 

досягнення основної цілі. Використання прийомів цільової доставки ліків може 

допомогти обійти цей недолік, хоча й суттєво ускладнює процес отримання 

препарату. 

Одна зі спроб це зробити продемонстрована в роботі групи Ванга42. 

Використовуючи в якості NO-донора одну зі сполук класу NONOate – 

PYRRO/NO, дослідники інактивували сполуку, зв’язавши її з певною 

амінокислотною послідовністю через атом Оксигену діолатної групи. 

Використання послідовності амінокислот, яку містять протеїни-субстрати 

простатичного специфічного антигену (PSA) дозволило зробити препарат 
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чутливим до дії цього ензиму. PSA – фермент, що виробляється як здоровими, 

так і раковими клітинами епітелію простати у значних кількостях42. Підвищена 

концентрація цього ензиму спостерігається при метастазуванні раку простати. 

Отриманий препарат на основі PYRRO/NO має потенціально бути 

неактивним до того, як відбудеться гідроліз, можливий за наявності PSA чи α-

хімотрипсину. Як результат, спонтанне вивільнення NO in vitro з отриманої 

сполуки спостерігалося лише за наявності одного з цих ензимів в розчині42 

(Схема 1.5). 

 

Схема 1.5. Вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з пептид-зв’язаного PYRRO/NO за 
участі ензиму PSA 

 

Ще один клас NO-донорів, представники якого вже зараз 

використовуються як лікарські засоби, – сидноніміни.  

Сидноніміни – це мезойонні гетероцикли, до складу яких входить ядро 

1,2,3-оксадіазолу, а в положенні 5 циклу знаходиться іміногрупа. Вперше 

незалежно один від одного сполуки цього класу синтезували в 1957 році групи 

Брука43 та Охта44. За звичайних умов та за відсутності освітлення сидноніміни є 

стійкими твердими сполуками.  

Сидноніміни вивільняють нітроген(ІІ) оксид в лужному середовищі, і 

проходження цього процесу значно полегшується за наявності кисню або ж при 

освітленні випромінюванням ультрафіолетового (УФ) діапазону. Найбільш 

вивченим представником цього класу є 3-мофорліносиднонімін (SIN-1, 

лінсідомін) (Рис 1.5). На його основі створено лікарський засіб під маркою 

«Молсидомін». Процес вивільнення NO з даного медичного препарату 

показаний на схемі 1.645. Першою стадією розпаду є ензиматичне 

деацетилювання молсидоміну в печінці з утворенням лінсідоміну. За 

фізіологічного значення рН чи більш лужного, лінсідомін зазнає 

неензиматичного розкриття циклу. За відсутності окисників утворений продукт 
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є абсолютно стійким за рН 7.4, але навіть незначні кількості кисню приводять 

до утворення катіон-радикалу, який розпадається з утворенням нітроген(ІІ) 

оксиду та  N-морфоліно-аміноацетонітрилу. 

 

Схема 1.6. Виільнення нітроген(ІІ) оксиду з лікарського засобу «Молсидоміну». 

 

Типовою характеристикою сиднонімінів є те, що ці сполуки є в основному 

донорами пероксинітритного аніону44. Дійсно, зі схеми 1.6 видно, що в процесі 

перетворення молсидоміну утворюється стехіометрична кількість 

надпероксидного радикалу, а оскільки взаємодія нітроген(ІІ) оксиду та 

надпероксидного радикалу є надзвичайно швидкою і лімітуючим є лише процес 

дифузії, формування токсичного пероксинітриту є неминучим. Така властивість 

сиднонімінів, звісно, зменшує спектр їх можливого застосування в лікарських 

цілях. Перевагою ж даних сполук є відсутність «звикання» організму до них, і, 

відповідно, толерантність до сиднонімінів не виникає навіть при 

довготривалому застосуванні.  

 

1.3.3 Нітробензени як представники фотоактивних донорів NO 

Кінцевою метою більшості досліджень в області донорів нітроген(ІІ) 

оксиду, вірогідно, є знаходження сполуки, здатної до локального вивільнення 

NO, контрольованого та передбачуваного. Поява такої речовини, по-перше, 

змогла б дати більш чітку відповідь на питання, як впливають різні 

концентрації NO на різні біологічні об’єкти, та дозволила б з’ясувати 

оптимальну швидкість та необхідну концентрацію нітроген монооксиду для 

здійснення конкретного фізіологічного впливу46. По-друге, використання 
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контрольованого NO-донору дозволить знизити необхідну для лікування дозу 

препарату та зменшити побічні ефекти від його використання, пов’язані з 

вивільненням нітроген(ІІ) оксиду поза безпосередньою біологічною ціллю47. 

Зрозуміло, що контрольоване вивільнення NO є вкрай важливим і для 

ефективного лікування онкологічних захворювань із використанням NO-

донорів, оскільки значно зменшує токсичну дію RNS на здорові клітини 

організму48. Іншим потенціальним застосуванням матеріалів з можливим 

контрольованим вивільненням NO може бути створення різноманітних 

пристроїв або засобів, призначених для роботи з кров’ю, як наприклад штучні 

судини чи трубки для гемодіалізу49. Одним з основних способів отримання 

таких сполук є дизайн фотоініційованих NO-донорів. 

Серед речовин, що здатні до фотоіндукованого вивільнення нітроген(ІІ) 

оксиду, найбільш перспективними та досліджуваними є похідні нітробензену та 

метал-нітрозильні комплекси. Однак, значна кількість робіт присвячена також 

дослідженню супрамолекулярних ансамблів (ліпосом, міцел), наночастинок та 

полімерних матеріалів, що здатні при активації електромагнітним 

випромінюванням активувати чи вивільняти NO-донори, які згодом, спонтанно 

або внаслідок хімічної взаємодії здатні продукувати локально нітроген(ІІ) 

оксид27,41,50,51,52.  

Нітропохідні ароматичних вуглеводнів в якості NO-донорів почали 

досліджуватися групами Сортіно та Міята. В загальному випадку 

функціональною групою, що безпосередньо 

виступає донором NO в цих сполуках, є 

ароматичне кільце з нітрогрупою, в орто-

положенні до якої розміщені об’ємні 

замісники – метильна група, 

трифлуорметильна група чи аренові 

вуглеводні (Рис. 1.6а)27. Через наявність 

близько розташованих значних за розміром 

замісників, нітрогрупа вимушено займає положення майже перпендикулярно до 

  

а б 
 

Рис. 1.6. NO-донори на основі 
похідних нітробензену. 
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площини ароматичного кільця53, при цьому не перебуваючи у спряженні з 

бензеновим кільцем. При такому розташуванні р-орбіталь атома Оксигену 

зазнає суттєвого перекривання з орбіталлю ароматичного кільця як в 

основному, так і у збудженому стані. З огляду на це, процес вивільнення 

нітроген(ІІ) оксиду з о-заміщених похідних нітробензену відбувається, 

вірогідно, через стадію ізомеризації нітропохідного в нітритопохідне  і 

подальшому розпаді останнього на NO та феноксильний радикал внаслідок 

розриву зв’язку O-N (Схема 1.7)54. 

 

Схема 1.7. Механізм вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з 
протиракового препарату флутаміду. 

 

 Ключовим для можливості такої ізомеризації є, на думку авторів, саме 

ортогональне розташування нітрогрупи та бензенового кільця55,56.  

NO-донори на основі похідних нітробензену є термічно стійкими за 

фізіологічних умов, і вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з цих сполук може бути 

контрольованим за допомогою електромагнітного випромінювання. Також 

перевагою нітробензенів як фотоактивних донорів NO є відсутність у їх складі 

металів, сама наявність яких вже може надавати сполуці цитотоксичних 

властивостей. Однак суттєвим недоліком NO-донорів цього класу є 

необхідність застосування електромагнітного випромінювання УФ-області, яке 

ефективно поглинається біологічними тканинами та рідинами і є небезпечним 

для здорових клітин. 

Як приклад робіт, спрямованих на подолання цього недоліку 

нітробензенів, можна навести роботи групи Наокі Міята55,57. Модифікування 
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вихідного 2,6-диметилнітробензену, відповідального за вивільнення NO, 

введенням компактного флуорофору, як наприклад 7-гідроксикумарину чи 7- 

 

а 

O

Br

HO O

NO2

ON O

NO2

Bhc-DNB DEAMC-DNB  

 

б 

 
 

Рис. 1.7. Нові сполуки на основі 2,6-диметилнітробензену 
(а) та їх електронні спектри (б). 

 

амінокумарину (Рис. 1.7а), дозволило зсунути смугу поглинання сполук з УФ-

області спектру у видиму (Рис 1.7б)57. Цікавим виявився факт, що у випадку 

сполуки DEAMC-DNB, у якої присутнє повне спряження аміногрупи з 

нітрогрупою, вивільнення нітроген(ІІ) оксиду не спостерігається при 

опроміненні речовини в області смуги поглинання при 430-460 нм. Така 

поведінка пов’язана з ефективним внутрішньомолекулярним переносом заряду, 

внаслідок якого кратність зв’язку С-N(NO2) збільшується до подвійної, і 

ізомеризація нітро-нітрито стає неможливою. Однак у випадку сполуки, де 

проявляється крос-спряження системи π-зв’язків (Bhc-DNB), опромінення 

приводить до NO-вивільнення. При збудженні сполуки не виникає значного 

переносу заряду в молекулі, про що свідчить відсутність інтенсивної смуги в 

УФ-видимому спектрі, і смуга 350-430 нм є по суті смугою поглинання 

кумаринового фрагменту, який виступає в якості антени. Таким чином, довівши 
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з використанням ЕПР-спектроскопії57, факт вивільнення нітроген(ІІ) оксиду зі 

сполуки Bhc-DNB при опроміннені її в області 400-430 нм, дослідникам 

вдалось зсунути довжину хвилі збудження фотоактивних нітробензенів з УФ у 

видиму область. 

Іншим елегантним способом оминання необхідності опромінення 

нітробензенів в УФ-області є використання методу двофотонної абсорбції. За 

допомогою цього підходу область електромагнітних хвиль для збудження 

молекули може бути зсунута аж до інфрачервоної (ІЧ)-області, яка не проявляє 

згубної дії на організм і є більш проникною в біологічні тканини.  

З’єднавши 2,6-диметилнітробензен через стирильний та слабко 

кон’югований амідний фрагмент 

до флуоресцеїну, відомого своєю 

здатністю до двофотонно 

збудженої флуоресценції58, 

дослідникам вдалось отримати 

сполуку Flu-DNB (Рис. 1.8), що 

при опроміненні ІЧ імпульсним 

лазером з довжиною хвилі 720-800 

нм, вивільняла нітроген(ІІ) 

оксид55. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Flu-DNB – сполука, здатна до 
вивільнення NO при двофотонному 
фотозбудженні довжинами хвиль  

720-800 нм. 
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1.4 Донори нітроген(ІІ) оксиду на основі координаційних сполук 

1.4.1 Загальна характеристика нітрозильних комплексів. 

 Метал-нітрозильні комплекси в наш час розглядаються як перспективні 

об’єкти для цільової лікарської доставки нітроген(ІІ) оксиду59. Особливо 

цікавими вони є як фотоактивні NO-донори. Однак, перш ніж перейти до 

розгляду конкретних представників донорів нітроген монооксиду, що мають 

практичну цінність чи представляють інтерес для майбутнього, спочатку слід 

зосередитись на кількох аспектах координаційної поведінки нітроген(ІІ) 

оксиду. 

 Найбільш типовий та поширений спосіб координації нітроген(ІІ) оксиду 

до металу є монодентатний тип зв’язування, при якому донорним атомом 

виступає Нітроген. При такій координації можливі два типи геометрії залежно 

від кута M-N-O – пряма та кутова. Відмінності між ними можна пояснити 

виходячи з метода валентних зв’язків та гібридизації орбіталей. 

 Зважаючи на те, що пряма або майже пряма геометрія комплексу 

пов’язана з sp-гібридизацією орбіталей нітрогену, прийнято вважати, що 

нітроген(ІІ) оксид у таких сполуках перебуває у формі NO+, у той час як кутова 

геометрія вимагає sp2-гібридизації, і NO знаходиться в такому випадку у формі 

NO-. Резонансні форми, комбінацією яких можна описати лінійну та кутову 

геометрії, наведені на схемі 1.82. Ті граничні структури, в яких присутні 

радикали, можуть розглядатися як форми, що частково мають неподілену 

електронну пару, а відповідні комплекси приймають проміжну геометрію між 

лінійною та кутовою, яка характерна для нітроксильних комплексів. 

Утворення нітрозоній-вмісних сполук вимагає передачі одного електрону 

нітроген(ІІ) оксиду на металічний центр, якому слідує наступне σ-зв’язування 

та π-дативна взаємодія dM → π* (Рис. 1.9), а процесу утворення комплексів, для 

яких більш характерна наявність нітроксильного аніону, передує перехід 

електрона з метала на нітроген(ІІ) оксид (Схема 1.8)60.  
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Схема 1.8. Резонансні форми лінійно та кутової геометрії метал-нітрозильних 
комплексів. 

 

Нітрозоній катіон NO+ 

Нітроген(ІІ) оксид NO· Нітроксильний аніон NO- 

 

Рис. 1.9. Спрощені схеми молекулярних орбіталей для прямої та зігнутої 
геометрій мононітрозильних комплексів. 
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Таким чином, при лінійній координації нітроген(ІІ) оксид виступає 

формально донором 3-х електронів, у той час як при кутовій – донором 1-го 

електрона. Як метод валентних зв’язків, так і метод молекулярних орбіталей, 

показують, що збільшення електронної густини на зв’язку M-N за рахунок 

зворотної π-дативної взаємодії збільшує кратність цього зв’язку, щоправда за 

рахунок зниження енергії зв’язку N-O. 

Внаслідок відкриття біологічної ролі нітроген(ІІ) оксиду, інтерес до 

координаційних сполук цієї молекули з металами експоненційно зростав з 

1980-х років. В таблиці 1.1 представлене узагальнення по всіх нітрозильних 

комплексах лінійної та кутової гемоетрій, що були знайдені в Cambridge 

Structural Database (CSD) на 2014 рік60. 

Кут (°) Кількість структур Геометрія Приклад сполуки 

180-160 2519 Лінійна [Mn(NO)(CO)4]
61 

160-140 121 Проміжна (кутова) [Ir(NO)2(PPh3)2]
62 

140-100 115 Кутова [Co(NO)(S2CN(CH3)2)2] 

Таблиця 1.1. Узагальнення по метал-нітрозильним комплексам  
з бази даних CSD на 2014 рік60. 

 

Деякі з комплексів (відсутні в наведеній таблиці) містять атоми металу, що 

зв’язуються як з атомом Оксигену, так і з атомом Нітрогену групи NO. Таких 

сполук відомо дуже мало. Як правило вони є нестійкими й утворюються 

внаслідок фотозбудження нітрозильних комплексів як перехідні стани. 

Прикладом таких сполук є, зокрема, [Ni(NO)(η5-Cp*)]63, де Cp – 

пентаметилциклопентадієнільний аніон. Відстань Ni-N в ній всього на 0,4 Å 

коротша за відстань Ni-O, а кут Ni-N-O складає 93°. 

Як видно, переважна більшість сполук мають у своєму складі лінійний 

фрагмент M-N-O. Комплекси ж, в яких цей кут значно менший, в основному є 

комплексами правої половини металів d-блоку. Поясненням цьому є те, що 

наявність більшої кількості електронів на d-підрівні зменшує здатність металів 
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до прийняття трьох електронів від 

нітроген(ІІ) оксиду. А лише в цьому випадку 

можлива лінійна геометрія комплексу1. 

 Серед структур сполук, знайдених у 

CSD, є також і ті, в яких присутні від 2 до 4 

NO-фрагментів, при цьому вони можуть 

мати як однакову, так і різну геометрію64. 

Для прикладу, в сполуці [RuCl(NO)2(PPh3)2]
+ 

(Рис. 1.10)65 обидва атоми одного з 

нітрозильних лігандів та атом металу лежать 

на одній прямій, а інший нітрозильний 

ліганд знаходиться під кутом, що значно менший від 180°. 

Як видно з рисунку 1.10 довжини зв’язків Ru-N та N-O дещо більші при 

зігнутій конформації, що є свідченням послаблення цих зв’язків у порівнянні з 

лінійним фрагментом Ru-NO. 

Нітроген(ІІ) оксид у лінійній конформації в комплексах є дуже сильним π-

акцептором. Використання фотоелектронних спектральних методів дозволило 

оцінити здатність NO та інших лігандів до стягування електронної густини з 

атомів металів через зворотню π-дативну взаємодію66. Серед інших лігандів, 

нітрозильний катіон займає «провідні» позиції. Зокрема, в наступному ряді 

його π-акцепторна здатність найвища: 

NO > CO > η2 - MeC≡CMe > H2C=CH2 > SO2 > N2 > PMe3 > SiCl3 > NH3 > 

CN > H > Cl > SiMe3 > C≡CH 66 

Внаслідок такого значного стягування електронної густини на зв’язуючу за 

своїм характером dM → π* взаємодію відстань M-N суттєво зменшується. В 

комплексах, наприклад, що містять як ліганди лінійно координований 

нітроген(ІІ) оксид та аміак, довжина зв’язку M-NNO менша від довжини зв’язку 

M-NNH3 на 0,35-0,4 Å. Значення довжин зв’язків M-N в комплексах вказують на 

значну частку їх ковалентності. З огляду на це, описання комплексів як йонних 

сполук нітрозоній-катіону чи нітроксильного аніону стають менш актуальними. 

 

Рис. 1.10. Схематична будова 
катіону [RuCl(NO)2(PPh3)2]

+. 
(фенільні фрагменти опущені) 
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Іншим підходом до описання комплексів з неінноцентними (редокс-

активними) лігандами (одним із яких є якраз нітроген(ІІ) оксид) є  позначення 

Енемарка-Фельтмана. Його перевагою є оминання концепції ступенів 

окиснення центрального атома та лігандів. При використанні формалізму 

Енемарка-Фельтмана для комплексних сполук з нітроген(ІІ) оксидом останні 

записуються у вигляді {M(NO) x}
n
, де х – кількість лігандів NO, а n – сумарна 

кількістю електронів, що знаходяться на d-орбіталях атома металу та 

π*-орбіталях нітроген(ІІ) оксиду. При цьому приймається, що атом металу 

знаходиться в його формальному ступені окиснення, а нітроген(ІІ) оксид є 

нейтральним64. Нижче наведено приклади використання позначення Енемарка-

Фельтмана для координаційних сполук нітроген(ІІ) оксиду: 

[Co(NH3)5NO]2+ CoII d7 {Co(NO)}8 

[Fe(SR)2(NO)2]
- FeI  d7 {Fe(NO)2}

9 

[RuCl2(terpy)(NO)]+ RuIII  d5 {Ru(NO)}6 

[Mn(CN)5NO]3- MnII  d5 {Mn(NO)} 6 

 (terpy – терпіридин (або 2,6-біс(2-піридил)піридин)) 

 

Хоча описання у такий спосіб NO-комплексів й усуває неоднозначність у 

визначенні ступенів окиснення комплексоутворювача та лігандів, в окремих 

випадках приписування їм зарядів допомагає в розумінні електронних та 

магнітних властивостей сполук. 

Доповнюючи картину координаційних можливостей NO, слід сказати про 

його можливість виступати в якості місткового ліганду. Як і схожий за своєю 

координаційною поведінкою карбон(ІІ) оксид, нітроген монооксид здатний 

зв’язувати два, три, а деяких випадках і чотири атоми металу, стабілізуючи 

кластерні металічні комплекси (Рис. 1.11). Таких сполук існує чимало. 

Прикладом такого кластерного комплексу може бути гомобіметальний 

нітрозильний комплекс міді [(Cu2(XYL-O -)(μ-NO)](PF6)2, XYL-O – 2,6-біс(біс 

(2-піридилетил)амінометил)фенолят) (Рис.1.11а). Цей комплекс цікавий тим, 

що, реагуючи з нітрит-аніоном, і, перетворюючись, відповідно на 
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[(Cu2(XYL-O -)(μ-O)]+, сполука імітує активність нітритредуктази – ензиму, що 

складається з двохатомного мідного кластеру. І дійсно, вважається, що 

основний механізм цього перетворення включає як проміжну стадію мідно-

нітрозильний комплекс67. 

 

 

 

 

 

 

а 

 
 
 

 
 
б 

 
 

 
 

 
в 

Катіон комплексу 68 
[(Cu2(XYL-O-)(μ-NO)](PF6)2 

Кластерне ядро 
Ru3Pt(μ4-NO)69

 

Будова аніонного кластеру 70 
[{Re3(μ-H)3(CO)10}2(μ4-η

2-NO)]-
 

Рис. 1.11. Деякі місткові типи координації нітроген(ІІ) оксиду. 

 

1.4.2 Дослідження метал-нітрозильних комплексів методом ІЧ-

спектроскопії 

Сучасні фізико-хімічні методи дослідження сполук дозволяють достатньо 

точно охарактеризувати метал-нітрозильні комплекси, і за відсутності 

рентгеноструктурних досліджень, зокрема, дають можливість оцінити 

параметри зв’язування та електронну структуру фрагменту M-N-O. Однак 

інтерпретація отриманих спектральних даних має проводитися з особливою 

обережністю та прискіпливістю. У випадках можливої неоднозначності в 

тлумаченні тих чи інших результатів методи квантової хімії виступають 

допоміжним інструментом і уможливлюють більш глибоке розуміння 

електронної будови комплексу. 

Найбільш важливим та часто застосованими спектральними методами при 

дослідженні нітрозильних комплексів є ІЧ-, ЕПР-, УФ- та ЯМР-спектроскопії. 

Рідше застосованими та більш специфічними методами дослідження в цій 

області є мессбауерівська спектроскопія, рентгенівська (XAS) спектроскопія, 

магнітний круговий дихроїзм, дослідження магнітної сприйнятливості71. 

Використання коливальної спектроскопії для дослідження нітрозильних 

комплексів набуло широкого застосування. Справді, залежність 
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характеристичного коливання нітроген(ІІ) оксид від донорно-акцепторних 

властивостей оточення може слугувати інструментом для розуміння природи 

взаємодії метал-нітроген(ІІ) оксид. Як було зазначено в підрозділі 1.1 валентні 

коливання вільного нітроген(ІІ) оксиду мають частоту 1875 см-1
.  При 

координації NO до атома металу це значення може змінюватися як в більшу, 

так і в меншу сторону, що залежить від таких параметрів, як природа інших 

лігандів в координаційній сфері, електронна конфігурація 

комплексоутворювача, загальний заряд комплексу та його геометрія. Для 

метал-нітрозильних комплексів спостерігається загальна тенденція до 

збільшення частоти валентних коливань NO при збільшенні позитивного заряду 

нітрозильного ліганду від 1300 см-1 до 1950 см-1 (2). При чому для сполук з 

лінійно координованим нітроген(ІІ) оксидом це значення лежить в межах  1950-

1450 см-1, для тих, в яких кут M-N-O значно менший від 180°, характерні 

коливання в області 1720-1400 см-1, а для місткового нітроген(ІІ) оксиду – від 

1650 см-1 до 1300 см-1
 (Рис. 1.12).  

 

Рис. 1.12. Межі частот валентних коливань зв’язку N-O 
залежно від типу координації нітроген(ІІ) оксиду. 

 

Як видно з рисунку, ці межі сильно перекриваються й однозначно 

визначити відповідний кут при монодентатній не містковій координації, якщо 

частота коливання знаходиться від 1450 см-1 до 1750 см-1, виходячи лише зі 

значення частоти, не можливо. Однак, якщо ця величина вища за 1750 см-1, то 

можна говорити про лінійну геометрію. 

Більш коректною та надійною можна вважати кореляцію в межах 

комплексів, схожих за своєю електронною будовою, наприклад, якщо 

центральний атом представлений одним з перехідних елементів 8 групи (Fe, Ru, 
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Os), і комплекс є структури {M(NO)} 6-8 за позначенням Енемарка-Фельтмана  

(Табл. 1.2)71.  

Комплекс Межі частот 
{M(NO)} 8 1270-1500 
{M(NO)} 7 1600-1700 
{M(NO)} 6 1800-1960 
Таблиця 1.2. Валентні 

коливання  N-O в комплексах 
металів 8-ї групи. 

 

Як було зазначено, частота валентного коливання нітроген(ІІ) оксиду в 

комплексах залежить від багатьох факторів, зокрема, від природи інших 

лігандів, що присутні в комплексі. В роботі Де Ла Круз та Шеппарда зроблена 

спроба узагальнити ефекти, що спричиняють інші ліганди на варіювання 

частоти коливання зв’язку N-O72. Ці ефекти зібрані в таблиці 1.3. 

 

Заряди та ліганди Δν(NO) (см-1) 
А. Заряд комплексу  
    Одиниця позитивного заряду +100 
    Одиниця негативного заряду -145 
Б. Електроноакцепторні ліганди  
    Лінійний ціанідний ліганд +50 
    Лінійний галоген +30 
    Містковий галоген <+15 
В. Лінійний чи містковий CO  ≈ 0 
Г. Електронодонорні ліганди  
    PF3 +10 
    P(OPh)3 -30 
    PAlk3 (Alk – алкільний замісник) -70 
    η5-C5H5 -60 
    η5-C5H4Me -70 
    η5-C5Me5 -80 
Таблиця 1.3. Вплив наявності лігандів різної природи 
та заряду комплексу на зсув частоти коливання 

нітроген(ІІ) оксиду в комплексах. 
 

1.4.3 Рутеній-нітрозильні комплекси як донори NO 

Ідея використання комплексів у якості донорів NO є логічною, якщо взяти 

до уваги той факт, що першочерговою ціллю для атаки нітроген(ІІ) оксиду в 
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організмі людини є Ферум-вмісні ферменти3232. Серед координаційних сполук-

донорів нітроген(ІІ) оксиду речовина натрію нітропрусид (SNP) є найбільш 

відомою та дослідженою. Вже близько 90 років SNP застосовується в медичних 

цілях як гіпотензивний препарат класу вазодилататорів. В твердому стані 

Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O може зберігатися роками за відсутності світла та вологи, 

але в розчині сполука стає надзвичайно світлочутливою та реакційноздатною 

по відношенню до кисню44. 

Механізм вивільнення NO з SNP in vivo ще не до кінця вивчений, але 

вважається, що цей процес відбувається внаслідок фотозбудження чи 

одноелектронного відновлення, а наявність тіолів пришвидшує його 

(Схема 1.9)44. 

 

Схема 1.9. Можливі механізми вивільнення нітроген(ІІ) оксиду 
з SNP. 

 

Як можна бачити зі схеми, процес відновлення та подальшого розпаду SNP 

супроводжується вивільненням ціанід-аніону (іноді до 5 еквівалентів в 

біологічних умовах44), це може призводити до суттєвих токсичних впливів на 

організм в цілому при використанні значних кількостей SNP. Також 

спонтанний розпад сполуки підвищує локальну концентрацію цитотоксичного 

пероксинітритного аніону. Але, хоча SNP й проявляє деяку згубну дію, його 

використання в якості вазодилатуючого засобу є виправданим, адже 

використання навіть незначних його кількостей часто є достатнім для 

біологічного впливу. Тим не менш, використання цієї сполуки є досить 

обмеженим, і пошук нових комплексних сполук, які би були позбавлені даних 

недоліків, є актуальною справою. 
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Серед інших металів Рутеній привертає увагу завдяки своїм близьким до 

Феруму координаційним особливостям. Однак, на відміну від останнього, 

комплекси Рутенію завжди низькоспінові як в ступені окиснення +3, так і в 

ступені окиснення +2, що вносить свій вклад у більш високу їх стабільність у 

порівнянні з комплексами Феруму2, а також нижчу лабільність лігандів, у тому 

числі й нітроген(ІІ) оксиду, у його координаційному оточенні59,73; це є 

передумовою для їх біологічного застосування. Підтвердженням цього може 

бути порівняння SNP з його Рутенієвим аналогом [Ru(CN)5NO]2-. Як і натрію 

нітропрусид,  [Ru(CN)5NO]2- здатний до фотозбудження, але на відміну від 

SNP, ця сполука не вивільняє токсичних ціанід-йонів у розчині67. 

 Нітрозильні комплекси Рутенію також володіють кількома перевагами, 

яких часто позбавлені координаційні сполуки інших металів, - гарна 

водорозчинність, стійкість до окиснення повітрям та низька цитотоксичність74. 

Кінетику взаємодії Рутенію з біолігандами часто порівнюють з дією Платини75 

на організм, однак численні дослідження вказують на значно нижчу токсичну 

дію Рутенію, що, можливо, пов’язано з його здатністю до хімічної імітації 

Феруму в координаційній поведінці і його можливості зв’язуватися з 

молекулами альбуміну та ферум-транспортуючих білків трансферинів76.  

Залежно від типу лігандів у координаційній сфері Рутеній може виявляти 

кілька основних ступенів окиснення, що можуть існувати в біологічному 

середовищі, – Ru(II), Ru(III), Ru(IV). Ru(IIІ) під дією таких відновників як 

глутатіон чи аскорбат легко відновлюється до Ru(II). Комплексні сполуки, в 

яких Рутеній перебуває у ступені окиснення +2, є більш схильними до реакцій 

заміщення лігандів, і легше взаємодіють з N-донорними чи S-донорними 

лігандами-біомолекулами44. Змінюючи донорно-акцепторні властивості 

лігандів, зокрема їх можливість до π-зв’язування, можна варіювати енергію та 

силу зв’язку Ru-NNO в Рутеній-нітрозильних комплексах, і, відповідно, 

впливати тим самим на ефективність та швидкість вивільнення нітроген(ІІ) 

оксиду44.  
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Важливою перевагою Рутенію (наряду з Mn та Fe) перед іншими металами 

є також фотоактивність його нітрозильних комплексів. Не зважаючи на високу 

стійкість координаційних сполук Рутенію з нітроген(ІІ) оксидом, вони здатні до 

вивільнення NO при опроміненні електромагнітними хвилями певної 

довжини48. Завдяки такій властивості нітрозильні комплекси Рутенію 

інтенсивно досліджуються з метою отримання NO-донору, здатного до 

локального, контрольованого в часі фотоактивованого вивільнення нітроген(ІІ) 

оксиду. 

Перші дослідження процесу вивільнення NO з Рутеній-нітрозильних 

комплексів під впливом світла проводилися на {Ru(NO)}6 сполуках з 

монодентатними лігандами – в основному амінами та галогенами (Рис. 1.13). 

 

 

 

Аніон сполуки 
K2[RuCl5(NO)] 

RuNOCl3 Катіон транс-
[Ru(NH3)4(X)(NO)]3+

 

Рис. 1.13. Представники фотоактивних {Ru(NO)}6 комплексів 
з монодентатними лігандами. 

 

Фотовивільнення нітроген(ІІ) оксиду та відповідні фотопродукти були 

досліджені в 1983 році Синіциним та співробітниками на прикладі сполуки 

K2[RuCl5(NO)] з використанням ЕПР-спектроскопії77. Сигнал, що спостерігали 

вчені під час експерименту (g = 2.34), вказував на присутність парамагнітних 

низькоспінових d5 Ru(III) частинок в розчині. Стехіометричні співвідношення 

узгоджувалися із раніше запропонованим механізмом NO-вивільнення: 

Ru-(NO) + solv → RuIII -(solv) + NO 

 
Квантові виходи (φ), встановлені для сполук K2[RuCl5(NO)] та RuNOCl3, 

становлять відповідно 0.06 та 0.01278. Така відмінність у значеннях для двох 

досить схожих сполук пояснюється тим, що наявність більшої кількості 
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негативно заряджених лігандів (5 атомів Сl на один атом Ru в першій сполуці 

проти 3 атомів Cl на один атом Ru у другій) полегшує процес фотовивільнення  

NO. На даний момент сполуки K2[RuCl5(NO)] та RuNOCl3 досить добре вивчені 

та є комерційно доступними препаратами77. 

Дослідження аналогічних сполук, в яких атоми Хлору в екваторіальній 

площині заміщені на молекули аміаку, – транс-[Ru(NH3)4(X)(NO)]3+ – показали, 

що ліганд, який знаходиться у транс-положенні по відношенню до нітроген(ІІ) 

оксиду, має значний вплив на швидкість та ефективність NO-вивільнення. Так у 

випадку використання фосфітного P(OEt)3 ліганду квантовий вихід вивільнення 

NO становив φ = 0.3, у той час як для сполуки з імідазольним лігандом в транс-

положенні до NO це значення становило лише 0.0477. 

Надання переваги полідентатним лігандам перед монодентатними при 

дослідженні сполук з метою їх подальшого застосування в медичних цілях 

обумовлене більшою стійкістю хелатних комплексів та комплексів з 

макроциклічними лігандами77. Необхідність використовувати комплекси з 

високими константами стійкості стає зрозумілою, якщо взяти до уваги 

безмежну кількість біомолекул в організмі, що можуть міцно зв’язувати атоми 

металу, конкуруючи з монодентатними лігандами. Таким чином, полідентатні 

ліганди роблять неможливим зв’язування металів з біолігандами, чим 

зменшують чи усувають згубну дію перших77, а також, що важливо для 

фотоактивних сполук, забезпечують стійкість комплексу, а отже і його 

фотохімічні характеристики. 

Оскільки гемові простетичні групи протеїнів (гемоглобін, sGC, цитохроми) 

є першочерговими цілями атаки нітроген(ІІ) оксиду в організмі (див. підрозділ 

1.2), одні з перших спроб отримання NO-донорів на основі координаційних 

сполук Рутенію з полідентатними лігандами проводилися саме з використанням 

порфіринів73. Отримані сполуки загальної формули [(P)Ru(NO)Cl], де P – 

порфірин, були термічно більш стійкими та менш схильними до окиснення 

киснем за відсутності освітлення, ніж аналогічні комплекси Феруму, і при  
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цьому були здатні до вивільнення нітроген(ІІ) оксиду. 

Однак зворотній процес рекомбінації виявився 

занадто швидким (k ≈ 1*108 M-1s-1), що робило ці 

сполуки непридатними для цільової доставки 

NO48,73,79.  

 Більш перспективними з практичної точки зору 

виявилися ліганди не порфіринового типу – основи 

Шиффа, тіолати, поліпіридильні та інші полідентатні 

ліганди. Приклади деяких типових лігандів цих класів 

наведені на рисунку 1.14. 

 Основи Шиффа є класичним прикладом 

подандів. В 2002 році групою Форда були синтезовані 

кілька {RuNO}6 комплексів з використанням цих 

лігандів, основою для дизайну яких була сполука 

N,N’-біс(саліциліден)етилендіамін (H2salen) 

(Рис. 1.14). Як і порфіриновий ліганд, сполуки цього 

типу містять чотири донорні атоми – два імінних 

атоми Нітрогену та два атоми оксигену фенольних 

груп, що займають чотири  позиції в екваторіальній 

площині поліедру Рутенію (Рис. 1.15). Дослідження 

вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з цього ряду сполук 

при опроміненні їх електромагнітними хвилями 

(λ=365 нм) показали деяку залежність від природи 

розчинника, в якому відбувається процес. Виявилося, 

що донорні розчинники, як наприклад ацетонітрил, 

стабілізують утворений фотопродукт, і зворотній 

процес координації вивільненого NO відбувається 

повільно (k ≈ 10-2-10-4 M-1s-1)77. Якщо ж замість 

ацетонітрилу використовувати тетрагідрофуран (THF) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14. 
 Ліганди для синтезу 
Рутеній-нітрозильних 

комплексів. 

 

Рис. 1.15. 
Катіон Рутеній-
нітрозильних 

комплексів з лігандом 
salen. 
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чи толуен (PhMe), то процесу фотовивільнення одразу ж слідує дуже швидка 

рекомбінація80. 

Важливим висновком з цієї роботи є також  виявлена залежність 

фотохімічної активності комплексів від донорної сили ліганду X, що 

знаходиться в транс-положенні по відношенню до нітроген(ІІ) оксиду (Рис. 

1.15): при зменшенні σ-донорної активності при переході ліганду Cl- до H2O в 

ряді Сl- – ONO- – H2O квантовий вихід зменшується відповідно 0.13 – 0.067 – 

0.005.  

 Грунтовні дослідження Рутеній-нітрозильних 

комплексів з лігандами типу PaPy3H (Рис. 1.16) 

проводилися групою Машарака. Принциповою 

особливістю будови цих лігандів є наявність в їх 

структурі карбоксамідного атома Нітрогену. Ідею для 

використання такого фрагменту в структурі «підказала» 

будова ензиму нітрил-гідратази81. Двома з шести 

донорних атомів у координаційному поліедрі атома 

Феруму активного центру цього ферменту є якраз карбоксамідні атоми 

Нітрогену, а активність його регулюється координацією нітроген(ІІ) оксиду до 

центрального атома Феруму.  

Утворення комплексу [(PaPy3)Ru(NO)]2+ з даним лігандом відбувається з 

депротонуванням атома нітрогену карбоксамідної групи. Таким чином в 

утвореному комплексі негативно заряджений атом Нітрогену виступає σ-

донором в транс положенні по відношенню до нітрозильного ліганду. Такий 

важливий нюанс будови комплексу робить сполуку стійкою у водному 

середовищі за рН від 5 до 9, хоча для багатьох Рутеній-нітрозильних 

координаційних сполук характерний перехід з нітрозильного в нітрито-

комплекс за значень рН > 5 77: 

Ru–NO + H2O → Ru–NO2 + 2H+ 

Відсутність такого перетворення навіть у присутності гідроксид-аніонів 

свідчить про те, що сильний σ-донорний ліганд у транс-положенні до 

 

Рис. 1.16. Будова 
комплексу 

[(PaPy3)Ru(NO)]2+. 
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N N
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нітроген(ІІ) оксиду в комплексі {RuNO}6 захищає NO-групу від нуклеофільної 

атаки. Наряду з високою стабільністю [(PaPy3)Ru(NO)]2+ в розчині, сполука 

також виявляє гарні фотохімічні характеристики. Нітроген(ІІ) оксид 

вивільняється зі сполуки досить легко (φ = 0.05), і процес зворотньої 

рекомбінації не спостерігається77. Зазначені параметри стабільності та здатності 

до NO-вивільнення роблять сполуку цікавою з точки зору її безпосереднього 

використання в біологічних дослідженнях. Успішні спроби використання 

[(PaPy3)Ru(NO)]2+ для транспорту нітроген(ІІ) оксиду до міоглобіну та 

цитохром с-оксидази описані в роботах групи Машарака82. 

Багато робіт останнім часом спрямовані на знаходження шляхів для 

сенсибілізації рутеній-нітрозильних комплексів у видимій та інфрачервоній 

області спектра.  З метою батохромного зміщення смуги переходу dπ(Ru)-

π*(NO) комплексу група Машарака спробувала приєднати до рутеній-

нітрозильного комплексу молекулу барвника, поглинання якого знаходиться у 

видимій області спектру. У якості таких молекул виступили резоруфін (Resf) та 

похідне флуоресцеїну (FlEt) (Рис. 1.17). 

  

 

Рис. 1.17. Барвники резоруфін Resf (зліва) та 
етиловий естер флуоресцеїну FlEt (справа). 

 

Взявши як вихідну сполуку  комплекс рутенію з диметилпохідним ліганду 

H2bpb (Рис. 1.14), вчені замістили атом хлору в транс-положенні по 

відношенню до нітрозильної групи  на молекулу барвника (Dye), яка 

зв’язувалася з атомом Рутенію ковалентним зв’язком через гідроксильну 

групу83,84: 
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COOEt
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Максимуми поглинання (λmax) найменш енергетичних переходів у 

електронних спектрах для отриманих комплексів [Ru(Resf)(Me2bpb)NO] 

(скорочено 1-Resf) та [Ru(FlEt)(Me2bpb)NO] (скорочено 1-FlEt) лежать у 

видимій області спектру (Рис. 1.18). Порівняно з вихідним комплексом з хлоро-

лігандом [RuCl(Me2bpb)NO] (скорочено 1-Cl), для якого λmax лежить в ближній 

УФ-області (390-400 нм), для сполук 1-Resf та 1-FlEt це значення складає 500 

нм та 475 нм відповідно. При цьому суто зміна донорного атома – атома Хлору 

на атом Оксигену, зокрема в комлпексі [Ru(OH)(Me2bpb)NO] (скорочено 1-ОН) 

– не впливає суттєво на зсув λmax
 83. 

 

 

 

Рис. 1.18. Електронні спектри рутеній-нітрозильних комплексів з 
барвниками: а) порівняння спектру вільного резоруфіну зі спектром 
комплексу 1-Resf та комплексу 1-ОН, 2) порівняння спектру комплексу 1-FlEt 
зі спектром комплексу 1-Cl. 

 

Дослідження NO-вивільнення при опроміненні цих сполук показало не 

тільки їх здатність до ефективної сенсибілізації у видимій області, але й 

виявило унікальну можливість цих комплексів. Наявність у їх структурі 

молекул, здатних до люмінесценції, дало інструмент для контролю вивільнення 

нітроген(ІІ) оксиду. Цікаво, що сполука 1-Resf  є флуоресцентною, на відміну  

а б 
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від 1-FlEt83,84. Але ситуація змінюється на протилежну в момент вивільнення 

NO. Фотопродукт, що утворюється зі сполуки 1-Resf, не виявляє флуоресценції,  

причиною чому вважають наявність в структурі парамагнітного d5 Ru(III)-

центру84. У випадку ж 1-FlEt, опромінення сполуки  супроводжується відривом 

як молекули нітроген(ІІ) оксиду, так і молекули барвника (Рис. 1.19), який у 

вільному стані здатний до інтенсивної емісії. Дані дослідження вказують на 

принципову можливість зміщення смуги поглинання рутеній-нітрозильних 

комплексів у видиму область та є прикладом візуалізації вивільнення з них NO. 

Іншим широко застосованим для синтезу рутеній-нітрозильних комплексів 

лігандом є терпіридин. Як і для інших поліпіридильних комплексів, сполуки 

Рутенію з терпіридином виявляють високу стабільність. Окрім хелатного 

ефекту терпіридину висока стійкість даних комплексів забезпечується значною 

зворотною d-π* дативною взаємодією85. Інтенсивне дослідження рутеній-

нітрозильних комплексів з цими лігандами проводилися групами Роберто 

Сантана да Сильва та Ізабель Мальфант.  

Використання терпіридинового ліганду в рутеній-нітрозильних 

комплексах залишає дві з координаційних позицій в поліедрі Рутенію вільними. 

Відповідно, ці позиції можуть бути зайняті або двома монодентатними 

лігандами (аміни, аміак, галогени тощо), або бідентатним лігандом. 

 

Рис. 1.19. Процес вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з одночасним 
вивільненням молекули барвника зі сполуки 1-FlEt. 
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Групою Мальфант у 2014 році були отримані рутеній-нітрозильні 

комплекси з терпіридиновим лігандом і двома хлоро-лігандами (Рис. 1.20)86.  

  

цис-(Cl,Cl)-[RuII(FT)(Cl)2(NO)]+ транс-(Cl,Cl)-[RuII(FT)(Cl)2(NO)]+ 
 

Рис. 1.20. Будова комплексів з терпіридиновим лігандом та двома 
монодентатними хлоро-лігандами. 

 

Синтез проводився згідно з описаною Нагао та ін. методикою, в якій 

K2[RuCl5(NO)] реагує з незаміщеним терпіридином87. Але на відміну від 

опублікованого методу, використання терпіридину, що містить флуоренільний 

замісник (9Н-флуореніл) у 4-му положенні центрального кільця (FT), 

приводить до утворення суміші сполук. Окрім двох ізомерів, наведених на 

рисунку 1.20, утворюється також т.зв. гомолептичний [Ru(FT)2]
2+ комплекс – 

йон Рутенію координує дві молекули тридентатного ліганду (Рис. 1.21). 

 

Рис. 1.21. Будова гомолептичного комплексу [Ru(FT)2]
2+. 

 

Розділення комплексів відбувалося з використанням методу 

високоефективної рідинної зворотно-фазової хроматографії (HPLC). Частота 

коливання зв’язку N-O в ІЧ-спектроскопії була запропонована для визначення 

типу ізомеру86 – так, для транс-ізомеру (нітрозильний фрагмент знаходиться в 

транс позиції до піридинового кільця терпіридину) це значення складає 1901 
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см-1, а для цис-ізомеру (нітрозильний фрагмент у транс-позиції до хлоро-

ліганду) – 1894 см-1.  

 Електронні спектри обох комплексів 

схожі між собою, хоча для транс-ізомеру 

(λmax = 414 нм) найменш енергетичний 

електронний перехід зміщений за енергією 

на 0.2 eV у видиму область (для цис-

ізомеру λmax = 389 нм). Квантово-хімічні 

розрахунки з використанням теорії 

функіоналу густини (DFT) показують що 

електронний перехід, якому відповідає 

смуга B (Рис. 1.22), є в основному 

переходом між вищою зайнятою молекулярною орбіталлю (ВЗМО) та нижчою 

вільною молекулярною орбіталлю (НВМО) (Рис. 1.23). В обох комплексах 

ВЗМО є зв’язуючою орбіталлю, що зосереджена на донорному 9,9-дигексил 

9Н-флуоренільному 

фрагменті. При цьому 

перехід з ВЗМО на НВМО є 

по суті переносом 

електронної густини з 

терпіридинового ліганду на 

антизв’язуючий за 

характером зв’язок 

dRu - π*(NO).  

 

 Зважаючи на те, що електронний перехід, що відповідає смузі В у 

спектрах комплексів, призводить до послаблення зв’язку Ru-N(NO), 

дослідження процесу вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з обох ізомерів 

проводили при опроміненні комплексів електромагнітними хвилями з 

довжиною λ = 405 нм – довжиною хвилі, при якій обидва комплекси показують 

Рис. 1.22. Електронні 
спектри абсорбції цис- і транс-)-
[RuII(FT)(Cl)2(NO)](PF6). 

Рис. 1.23. ВЗМО та НВМО для цис- і 
транс- [RuII(FT)(Cl)2(NO)]+, розраховані з 
використанням DFT. 
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значний коефіцієнт абсорбції. Квантові виходи для  цис-[RuII(FT)(Cl)2(NO)](PF6) 

і транс-[RuII(FT)(Cl)2(NO)](PF6) складають відповідно 0.106 та 0.30786. Не 

зважаючи на те, що дані сполуки показують непогані фотохімічні 

характеристики, автори наголошують на тому, що їх практичне використання є 

обмеженим через необхідність опромінення комплексів електромагнітним 

випроміненням, що є слабко проникним в біологічні об’єкти. 

Підтвердження вивільнення нітроген(ІІ) оксиду в даній роботі 

проводилося з використанням непрямого методу – тесту Гріса, який полягає у 

фотометричному визначенні рожевого діазо-барвника (λmax = 548 нм), що 

утворюється внаслідок взаємодії нітритних аніонів (які утворюються внаслідок 

окиснення нітроген(ІІ)оксиду в розчині) з сульфаніловою кислотою88. Іншим, 

прямим, та більш надійним методом визначення нітроген(ІІ) оксиду є 

використання ферум-N-метил-D-глюкамін дитіокарбамату (Fe(MGD)2) в якості 

специфічної спінової пастки для нітроген(ІІ) оксиду із подальшим визначенням 

комплексу Fe(MGD)2-NO методом ЕПР-спектроскопії89. 

Як приклад терпіридинових рутеній-нітрозильних комплексів, 

координаційна сфера яких доповнюється бідентнатним лігандом, можна 

навести сполуки роботи групи Ліу.  

З метою інтеграції рутеній-

нітрозильного комплексу в 

наноплатформи для подальшої 

цільової доставки нітроген(ІІ) оксиду в 

біологічні об’єкти, терпіридиновий 

ліганд був функціоналізований 

карбоксильною групою, яка надасть 

можливість для ковалентного 

зв’язування NO-донору з «нано-

носіями», зокрема TiO2. Питання ж фотосенсибілізації сполуки у видимій 

області спектру електромагнітних хвиль було вирішене приєднанням 

безпосередньо до металічного центру барвника DAMBO (8-(3,4-диамінофеніл)-

 

Рис. 1.24. Катіон комплексу 
[Ru(tpyCOOH)(DAMBO)NO](PF6)3. 
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4,4-дифлуоро-1,3,5,7-тетра-метил-4-бора-3a,4a-диаза-s-індацен).  Отриманий 

комплекс [Ru(tpyCOOH)(DAMBO)NO](PF6)3, інтегрований на поверхню TiO2 був 

стабільним за відсутності світла й був здатним до вивільнення нітроген(ІІ) 

оксиду при опроміненні48,90. Цікавою особливістю даного комплексу є його 

здатність до генерування як нітроген(ІІ) оксиду, так і синглетного кисню 1О2, 

при опроміненні його хвилями видимого діапазону, і це перший приклад 

сполук, здатних до вивільнення обох частинок, що відіграють ключову роль у 

фотодинамічній терапії90. 

Таким чином, використання терпіридину для міцного зв’язування йону 

Рутенію може бути перспективним в дизайні рутеній-нітрозильних комплексів 

як донорів NO. 

 

1.4.4 Механізм вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з рутеній-нітрозильних 

комплексів: теоретичні дослідження 

 Детальне теоретичне дослідження процесу вивільнення нітроген(ІІ) 

оксиду з рутеній-нітрозильних поліпіридильних комплексів проводилося 

Хуаном Санзом Гарсіа91.  

Теорія, розроблена Х. Гарсіа та 

співавторами91, показує, що процес 

вивільнення NO є не одностадійним, а 

скоріше відбувається у кілька етапів, 

що включають перехід між кількома 

геометричними формами, спряженими 

з різними електронними станами 

катіонних рутеній-нітрозильних 

комплексів. Основними 

(стаціонарними) в цьому процесі є три 

стани – три ізомерних форми рутеній-нітрозильних комплексів – основний 

стан, GS (ground state), метастабільний стан-1, MS1 (metastable state), та 

метастабільний стан-2, MS2 (Рис. 1.25). По суті вони є ізомерами зв’язку: GS –  

 

Рис. 1.25. Три головні ізомерні 
форми комплексу [RuCl(py)4NO]2+ - 

GS, MS1 та MS2. 
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рутеній-нітрозильний комплекс, MS1 – рутеній-ізонітрозильний комплекс, MS2 

– комплекс з містковим нітроген(ІІ) оксидом [Ru(η2-NO)]. Експериментально 

була показана можливість отримання усіх трьох ізомерів на прикладі сполуки 

[RuCl(py)4NO]2+ (Рис. 1.25).  

 У твердому стані перехід одного 

з них в інший відбувається при 

опроміненні електромагнітними 

хвилями різної довжини (Рис.1.26)92. 

Згідно з результатами теоретичних 

досліджень процесу вивільнення 

нітроген(ІІ) оксиду з рутеній-

нітрозильних комплексів передує 

ізомеризація останніх. Тому детальне 

вивчення процесів, що лежать саме в 

основі ізомеризації  комплексів {Ru-

NO}, може виявити ключові структурні та електронні особливості лігандів, які 

впливають на ефективність вивільнення нітроген(ІІ) оксиду. 

На схемі 1.10 схематично зображено всі процеси, що відбуваються з 

рутеній-нітрозильним комплексом, при ізомеризації з GS до MS1. 

Принциповою особливістю такої послідовності перетворень є наявність двох 

випадків поглинання фотонів – процес “a” та процес “g”. Початкове поглинання 

одного фотону (процес а) збуджує молекулу, що знаходиться в основному 

стані. Подальша інтеркомбінаційна конверсія приводить до заселення 

збудженого триплетного стану Tn (процес b), який за рахунок внутрішньої 

конверсії переходить в основний триплетний стан 3GS (процес с). Перехід в 

основний електронний стан ізомеру [Ru(η2-NO)] – MS2 – може відбуватися 

двома шляхами. 

Рис. 1.26. Зміна кольору 
кристалу [RuCl(py)4NO](PF6)2 при 
опроміненні хвилями 476.5 та 980 нм 
при 180 К. 
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Схема 1.10. Схематичне зображення всіх електронних переходів, 

залучених у процес ізомеризації GS-MS1 згідно з теорією Гарсіа та ін. 

Переходи між станами з однаковою мультиплетністю зображені 

суцільними стрілками, між різними – пунктирними. Синглетні стани 

зображено блакитним, триплетні – червоним кольорами. 

 

Зважаючи на те, що кут Ru-N-O досить суттєво змінюється при такому переході 

(зі 134.2° в 3GS до 84.7° в MS2), перехід з нижнього коливального рівня 3GS 

потребує подолання енергетичного бар’єру в 0.67 eV, що у принципі є лімітом 

можливої коливальної активації молекули в 3GS-рівні, тобто теоретично 

можливим (процес d); альтернативою такому переходу може бути безпосередня 

інтеркомбінаційна конверсія зі збудженого триплетного стану Tn (переход е). 

Подальша ізомеризація потребує переходу у триплетний стан 3MS2, з якого 

внаслідок переходів j та k, які не потребують додаткової активації, молекула 

ізомеризується в ізонітрозильний комплекс (MS1). Наявність глибокої 

потенційної ями (енергетичний бар’єр складає 0,73 eV), в якій перебуває 

комплекс, що знаходиться в стані MS2, робить неможливим перехід у 

триплетний стан внаслідок теплової активації. Тому, найбільш вірогідним 

механізмом подолання такого бар’єру є фотозбудження. Поглинання фотону 

переводить молекулу в збуджений синглетний стан (процес g), з якого 

внаслідок інтеркомбінаційної конверсії (процес h) та подальшої внутрішньої 

конверсії (процес і) відбувається заселення триплетного рівня 3MS293.  
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Цікаво, що величини енергій, які відповідають фото-переходам a та g, 

близькі між собою. Електронні спектри, розраховані з використанням залежної 

від часу теорії функціоналу густини (TDDFT), для усіх трьох ізомерів показані 

на рисунку 1.27.  

 

Рис. 1.27. Електронні спектри усіх трьох ізомерів   GS, MS1 та 
MS2 сполуки [RuCl(NO)(py)4]

2+, розраховані з використанням 
TDDFT. 

 

Як видно зі спектрів сполук, електромагнітне випромінювання з довжиною 

хвилі 473 нм поглинається як GS, так і MS2 ізомером. При цьому 

ізонітрозильний комплекс (MS1) не зазнає збудження світлом такої енергії (ε ≈ 

0). З експериментальних досліджень відомо, що ізомеризація нітрозильного 

комплексу [RuCl(NO)(py)4]
2+ відбувається при опроміненні його світлом з λ = 

473 нм. З огляду на описаний вище механізм ізомеризації, можна сказати, що 

використання світла для цього процесу приводить до поглинання комплексом 

не одного, а двох фотонів, які в результаті переводять молекулу в нестабільний 

триплетний 3MS2 стан, з якого потім молекула переходить в ізонітрозильний 

комплекс. При цьому, використання світла тієї ж енергії не приводить до його 

поглинання комплексом MS1. Напроти ж, якщо отриманий ізонітрозильний 

комплекс опромінювати світлом червоної області спектра, в якій поглинання 
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MS1 ненульове (Рис. 1.27), то сполука зворотно ізомеризується у вихідний 

рутеній-нітрозильний комплекс, який не поглинає світло цієї частини спектра. 

Згідно з дослідженням, досягнення 3MS2-рівня є ключовим не тільки для 

процесу ізомеризації, але й для вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з комплексу91. 

В деяких попередніх роботах, зокрема дослідженнях Біттервольфа94, Войка та 

ін.95, уже зверталась увага на важливість ізомерів зв’язку в процесі вивільнення 

NO з рутеній-нітрозильних комплексів.  

 Спроба пояснити залежність схильності комплексів до нітрозил-

ізонітрозильної ізомеризацій чи до вивільнення NO від будови комплексів була 

зроблена в роботі Гарсіа та ін.91. Уваги вартий той факт , що запропонований 

механізм та запропоноване пояснення різних значень квантових виходів 

вивільнення нітроген(ІІ) оксиду добре узгоджується з експериментальними 

даними, отриманими в різних наукових групах91. У той момент, коли сполука 

переходить у триплетний стан 3MS2, подальше перетворення її може 

відбуватися двома шляхами: ізомеризація з утворенням MS1-ізомеру чи 

вивільнення NO. Конкуренція між ними визначається кінетикою обох процесів, 

а точніше різницею між енергією дисоціації De2 та енергетичним бар’єром, 

подолання якого необхідно для ізомеризації (Схема 1.11). 

Схема 1.11. Конкуренція між процесами вивільнення 
нітроген(ІІ) оксиду та ізомеризації в рутеній-нітрозильних 
комплексах. 
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 Таким чином, коли De2 < 3В2, вивільнення нітроген(ІІ) оксиду відбувається 

легше, у протилежному випадку комплекси більш схильні до ізомеризації. 

 

Узагальнюючи, можна сказати, що як і процес ізомеризації, процес 

вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з рутеній-нітрозильних комплексів 

відбувається внаслідок поглинання комплексом двох фотонів. При цьому, 

внаслідок кількох електронних переходів молекула переходить у триплетний 

стан, і потім, в залежності від співвідношення між енергією дисоціації та 

енергією ізомеризації, може відбутися як вивільнення NO, так і ізомеризація з 

утворенням ізонітрозильного комплексу. 
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1.5 Двофотонна абсорбція як метод фотосенсибілізації сполук у межах 

терапевтичного вікна 

Феномен двофотонної абсорбції був передбачений Марією Гьопперт-

Майєр96 ще у 1931 році, хоча вперше його практично спостерігали лише через 

30 років  Кайзер і Гаррет97. Процес ТРА є за своєю суттю збудженням 

молекули, що відбувається при поглинанні не одного, як у випадку лінійної 

абсорбції, а двох фотонів (не плутати з механізмом, описаним в пункті 1.4.4, що 

включає дві стадії абсорбції фотонів). Спрощено можна сказати, що цей процес 

відбувається з одночасним переходом молекули у збуджений стан при 

поглинанні обох фотонів, однак  вважається все ж, що переходу в «стабільний» 

збуджений стан передує перехід на т. зв. «віртуальний рівень» при абсорбції 

молекулою одного фотону (Схема 1.12). 

Час життя цього віртуального стану має 

порядок кількох фемтосекунд, й саме 

явище ТРА буде можливим лише за 

умови, що поглинання другого фотону 

відбудеться до моменту зворотного 

переходу молекули в основний стан. І, на 

відміну від однофотонного поглинання, 

вірогідність проходження якого лінійно 

пропорційна інтенсивності світла, можливість двофотонної абсорбції залежить 

від часової та просторової доступності двох фотонів, і квадратично залежить 

від інтенсивності збуджуючого випромінювання98. 

Двофотонна абсорбція (ТРА) – це нелінійнооптичне явище третього 

порядку99. Описати реакцію речовини на дію світла можна, використовуючи 

залежність макроскопічної поляризації Р від напруженості електричного поля 

Е: 

P = P(1) + P(2) + P(3) + … = ε0(χ
(1)E + χ(2)E + χ(3)E + …), 

де ε0 
  - діелектрична константа у вакуумі, Р(n) є поляризацією n-го порядку, χ(n) – 

оптична сприйнятливість n-го порядку, при цьому χ(1) описує лінійні 

 

Схема 1.12. Схематичне 
порівняння процесів одно- (ОРА) 
та двофотонної (ТРА) абсорбції. 



75 

 

властивості матеріалів, χ(2) є параметром, важливим для явищ генерації другої 

гармоніки, складання частот світла тощо. Сприйнятливість третього порядку χ(3) 

пов’язана з такими явищами, як генерація третьої гармоніки, нелінійне 

заломлення, двофотонна абсорбція та ін.  

При проходженні світла крізь речовини, що здатні до одно- (ОРА) та 

двофотонної абсорбції (TРА), його інтенсивність І(z) змінюється наступним 

чином: 

��(�)
�� =  −	�(�) − 
��(�) − … , 

де α та β – коефіцієнти одно- та двофотонної абсорбції середовища відповідно. 

Індекс z вказує на поширення світла вздовж умовної осі z в середовищі. У 

випадку, коли речовина на проявляє лінійної абсорбції збуджуючого 

випромінювання, і присутнє тільки двофотонне поглинання, вираз набуває 

вигляду100: 

��(�)
�� = −
��(�) 

 З точки зору фізичного змісту цього виразу величина двофотонної абсорбції 

пропорційна квадрату інтенсивності світла100. Розв’язком цього 

диференціального рівняння є:  

�(�, �) =  ��(�)
1 + 
(�)��(�)� 

У даному виразі І0 – початкова інтенсивність збуджуючого випромінювання, z – 

товщина шару середовища, в якому відбувається поширення світла. β(λ) є 

макроскопічним параметром, що залежить від концентрації молекул, здатних 

до двофотонної абсорбції, і може бути представлений у наступному вигляді100: 


 = ����
ℎ� , 

де с – концентрація фотоактивної речовини, NA – стала Авогадро, h – стала 

Планка, ν – частота збуджуючого світла, і σ – переріз поглинання двох фотонів. 

Параметр σ є параметром, що характеризує інтенсивність поглинання 

молекулою двох фотонів. Зазвичай у якості одиниць вимірювання для σ 
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прийнято використовувати см4·с. Оскільки значення σ на практиці варіюються 

в межах 10-51 - 10-46 см4·с, для зручності було введено спеціальну одиницю 

вимірювання GM (від ім’я Марії Гьопперт-Майєр):  

1 GM = 10-50
 см4·с 

 Двофотонна абсорбція є сучасним перспективним інструментом для in 

vivo фотоактивації біологічно активних речовин, зокрема останні роки численні 

дослідження спрямовані на пошук донорів нітроген(ІІ) оксиду, що володіли б 

високою здатністю до ТРА101. Причина такої зацікавленості дослідників у 

цьому методі активації полягає в перевагах, якими володіє ТРА. Головним 

плюсом використання підходу ТРА є можливість фотоактивації сполук 

електромагнітним випромінюванням області «терапевтичного вікна». Більшість 

донорів нітроген(ІІ) оксиду, відомих на сьогодні, мають максимум поглинання 

у видимій чи ближній УФ-області48,55. Хвилі таких довжин є слабко 

проникними у біологічне середовище і, у випадку УФ-випромінювання, можуть 

завдавати значного негативного пливу. На рисунку 1.28 рожевим кольором 

зображено ефективний коефіцієнт послаблення інтенсивності випромінювання 

в залежності від його довжини хвилі. Як видно, область довжин хвиль 700-1100 

(1300) нм102, яка має назву «терапевтичне вікно»,  є найбільш проникною в 

 

Рис. 1.28. Поглинання електромагнітного 
випромінювання біологічними тканинами та 
рідинами. Область терапевтичного вікна (700-1300 
нм). 
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біологічне середовище. Згідно зі схемою 1.12 при ТРА енергія переходу S0 → Sn 

розподіляється на два фотони, тому, наприклад, якщо для збудження молекули 

при однофотонному процесі необхідне використання хвилі з λ = 400 нм, у 

випадку ТРА довжина хвилі буде в два рази більшою – 800 нм. Таким чином, 

активація сполуки стає можливою в області терапевтичного вікна. 

 Іншою важливою перевагою використання ТРА є висока локалізація 

впливу на біологічний об’єкт, яка є наслідком квадратичної залежності 

величини двофотонної абсорбції від інтенсивності застосованого опромінення. 

З рисунку 1.29 видно, що при ТРА збудження фотоактивної речовини 

відбувається в маленькому просторі навколо фокусу лазерного джерела 

випромінювання – саме тут досягається необхідна «концентрація» фотонів, при 

якій можливе явище ТРА. 

 

Рис. 1.29. Порівняння об’ємів зразку, в яких відбувається 
одно- та двофотонне поглинання103. 

 

Велика кількість органічних сполук, як полімерних, так і невеликих за 

розмірів молекул, що містять π-кон’юговані ланцюги, проявляють нелінійно-

оптичні властивості. Найбільші значення перерізу поглинання TPA (σ) на 

сьогоднішній день мають порядок 104 GM104. Мета застосування фотоактивних 

сполук для лікування чи візуалізації об’єктів in vivo вимагає розробки речовин, 

що володіють високими значеннями σ. Два основних підходи для отримання 
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таких сполук – дизайн лінійних та двомірних структур. Збільшення 

ефективності у ТРА лінійних молекул, до яких відносяться досліджені в рамках 

цієї дисертаційної роботи рутеній-нітрозильні комплекси, може досягатися 

шляхом формування структур D-π-A (D-донор, А-акцептор), D-π-A-π-D, A-π-D-

π-А. Донорно-акцепторний характер молекул збільшує ТРА відгук молекули 

внаслідок збільшення різниці між дипольним моментом в її основному та 

збудженому станах104. Найбільш поширеними донорними групами в дизайні 

сполук з високими значеннями σ є дифеніламіно-, диетиламіно-, 

диметиламіногрупи. Містками з довгими ланцюгами спряження часто 

виступають феніл, флуореніл, тіофен та інші, які здатні, окрім того, до 

формування планарних структур, що покращують спряження між фрагментами 

молекул. Однак, деякі дослідження вказують на те, що й потрійний зв’язок 

здатний відігравати роль ефективного π-містку104.  
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РОЗДІЛ 2. ЗАМІНА ХЛОРО-ЛІГАНДІВ НА 2,2’-БІПІРИДИН В {Ru-

NO} КОМПЛЕКСАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ТРА СПОЛУК 

 

Основою для структур сполук, що 

були досліджені в рамках даної 

дисертаційної роботи, стали рутеній-

нітрозильні комплекси, отримані групою 

І. Мальфант у 2014 році86, – цис- і транс-

[RuII(FT)Cl2(NO)](PF6). Це катіонні 

комплекси, які за позначенням Енемарка-

Фельтмана є комплексами {RuNO}6. Про це свідчать дані ЯМР та ІЧ 

спектроскопії86. Зокрема, частоти валентних коливань зв’язку N-O в цис- і 

транс- ізомерах складають 1894 см-1 та 1901 см-1 відповідно, що характерно для 

сполук з формальним розподіленням заряду {RuII-(NO)+}. Октаедричне 

оточення центрального атома Рутенію сформоване нітрозильним фрагментом 

NO, двома атомами Хлору, які можуть перебувати у цис- чи транс-положенні, 

та трьома атомами Нітрогену піридинових кілець терпіридинового ліганду 

(Рис. 2.1). 

Терпіридин забезпечує високу стійкість комплексу з Рутенієм за рахунок 

утворення двох п’ятичленних металоциклів та π-дативної взаємодії. При цьому 

дві позиції, що залишаються незайнятими в координаційному поліедрі (не 

враховуючи зайняту нітроген(ІІ) оксидом), залишають можливість для 

варіювання перерозподілу електронної густини в комплексі через зміну 

природи лігандів у них. Відносне розташування трьох монодентатних лігандів 

(Cl, Cl, NO) справляє суттєвий вплив на фотохімічну поведінку сполук. 

Комплекс цис(Cl,Cl)-[RuII(FT)Cl2(NO)](PF6), в якому в транс-положенні до 

нітрозильного ліганду знаходиться хлоро-ліганд, при опроміненні λmax = 405 нм 

вивільняє нітроген(ІІ) оксид з квантовим виходом 0.31, при цьому за тих самих 

умов квантовий вихід вивільнення NO з транс-ізомеру, в якому у транс-

положенні до NO розташовується атом Нітрогену центрального піридинового 

 

Рис. 2.1. Структура катіону цис-
[RuII(FT)Cl2(NO)](PF6) (cis1). 

N

N

N

Ru Cl

Cl

NO

+
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кільця, складає 0.1186,105. Як і в дослідженнях рутеній-нітрозильних комплексах 

з іншими лігандами (див. пункт 1.4.3), автори наголошують на визначальному 

впливі на фотохімічні властивості комплексу ліганду, що знаходиться в транс-

положенні до NO. Для спрощення сполука цис(Cl,Cl)-[RuII(FT)Cl2(NO)](PF6) 

позначена в роботі як cis1, транс(Cl,Cl)-[RuII(FT)Cl2(NO)](PF6) як trans1. 

 Як було зазначено у розділі 1, наявність монодентатних лігандів у 

комплексах є, як правило, небажаною при дизайні лікарських препаратів на їх 

основі. Альтернативою, запропонованою в даній роботі для хлоро-лігандів, є 

2,2’-біпіридин. Вибір цього ліганду пояснюється кількома факторами: (і) більш 

висока стабільність в біологічному середовищі внаслідок збільшення 

термодинамічної стабільності комплекса {Ru(tpy)bpyNO} у порівнянні з 

{RuCl2(tpy)NO}; (іі) усування необхідності кропіткого та складного процесу 

розділення суміші ізомерів цис- і транс- при використанні монодентатних 

лігандів; (ііі) потенційно більш висока здатність сполуки з 2,2’-біпіридином до 

двофотонної абсорбції (ТРА). Останній пункт потребує більш детального 

пояснення.  

По-перше, сама наявність у сполуці додаткового фрагменту з довгим 

ланцюгом спряження може приводити до збільшення двофотонної абсорбції: 

такий фрагмент (в даному випадку 2,2’-біпіридин) виступає в ролі антени, що 

підвищує вірогідність поглинання фотонів при опроміненні. Іншим 

аргументом, що виступає на користь ідеї збільшення перерізу поглинання ТРА 

(σ) при введенні 2,2’-біпіридину в комплекс, є результати квантово-хімічних 

розрахунків, проведених для цих сполук, зокрема розраховані кути між 

 

trans1' α = 34.19°  (cosα = 0.83) 

cis1' α = 34.12°  (cosα = 0.83) 

bpy1' α = 31.99°  (cosα = 0.85) 

Таблиця 2.1.  Кути між середніми площинами флуоренільного та 
терпіридинового фрагментів, розрахованими з оптимізованих 

за DFT диметилпохідних trans1', cis1' та bpy1'. 
 



 

середньою площиною флуоренільного

терпіридину. За даними

комплекс, в якому два хлор

між площинами зменшується

двома фрагментами є по суті

призведе до збільшення ефективності

молекули. Як відомо, ефективність

косинусу кута між ними

не значна (Таблиця 2.1), 

ефективність сполуки 

внутрішньомолекулярного

а 

в  

 

 

Рис. 2.2. Кристалічна

Сполука bpy1 формули

будова була доведена методами

аналізом107. Також було отримано

будову методом рентгеноструктурного

ною флуоренільного фрагменту та середньою

За даними DFT розрахунків в ряді trans1–cis

якому два хлоро-ліганди заміщені молекулою 2,2’

площинами зменшується (Таблиця 2.1). Оскільки торсійний

фрагментами є по суті кутом між їх π-орбіталями, то

збільшення ефективності перекривання і спряження

відомо ефективність перекривання орбіталей прямо

між ними106. Хоча різниця в значеннях cosα 

Таблиця 2.1), більше значення цього параметру

сполуки bpy1 в ТРА внаслідок збільшення

внутрішньомолекулярного переносу заряду. 

б 

Кристалічна структура сполук trans1 (a,в) 

формули [Ru(FT)(bpy)NO](PF6)3 була нами

доведена методами ЯМР, ІЧ-спектроскопією

Також було отримано монокристал комплексу

методом рентгеноструктурного аналізу.  

81 

фрагменту та середньою площиною 

cis1–bpy1 (де bpy1 – 

молекулою 2,2’-біпіридину) кут 

торсійний кут між цими 

орбіталями, то зменшення його 

перекривання і спряження у π-системі 

орбіталей прямо пропорційна 

 цих трьох сполук й 

параметру може підвищити 

внаслідок збільшення ефективності 

 та bpy1 (б). 

була нами синтезована, а її 

спектроскопією та елементним 

комплексу та підтверджено 
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Цікаво, що між отриманими за допомогою DFT значеннями торсійних 

кутів флуорен-терпіридин у комплексах в розчинах та торсійними кутами, що 

спостерігаються в сполуках у кристалічному стані, не спостерігається жодної 

кореляції. Торсійні кути в cis1 та trans1, що знаходяться у твердому стані 

наближаються до 180°, у той час, як відповідний кут у сполуці bpy1 складає 

38.08° (Рис. 2.2а,б). Така значна відмінність полягає, вірогідно,  в особливостях 

взаємодії в кристалічному стані сполук: π-π стекінг стає можливим між 

молекулярними йонами комплексу в cis1 та trans1 внаслідок близького (≈ 3.4 Å) 

розташування шарів молекул (Рис. 2.2в), у той час, як наявність значно 

більшого за розміром 2,2'-біпіридильного ліганду та трьох об’ємних аніонів PF6
- 

робить таку взаємодію неможливою в твердому стані сполуки bpy1, і геометрія 

молекули наближається до  більш характерної для такої в розчині. 

 

2.1 Порівняння електронних спектрів сполук bpy1, cis1 та trans1.  

Електронні спектри 

ацетонітрильних розчинів всіх 

трьох сполук зображені на рисунку 

2.3. Основна смуга поглинання B 

знаходиться на межі видимої 

області спектру, але для сполуки 

bpy1 спостерігається батохромний 

зсув цієї смуги в порівнянні з 

комплексами, що містять хлоро-

ліганди. При цьому молярний 

коефіцієнт екстинкції для смуги B 

сполуки bpy1 дещо менший.  

Значення λmax, отримані теоретично з використанням час-залежної теорії 

функціоналу густини (TD-DFT), не сильно відрізняються від 

експериментальних даних: експериментальні значення енергій зсунуті 

батохромно менше, ніж на 3000 см-1. Тим не менш, в обох випадках 

 

Рис. 2.3. Електронні спектри розчинів 
сполук cis1, trans1, bpy1 в CH3CN. 
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спостерігається тенденція до батохромного зсуву та зниження інтенсивності 

поглинання в ряді cis1-trans1-bpy1 (Таблиця 2.2). 

Сполука Експериментальні дані TD-DFT розрахунки 
λmax ε λmax f 

cis1 389 24950 355 0.724 
trans1 414 23600 370 0.665 
bpy1 440 16700 428 0.331 

Таблиця 2.2. Порівняння експериментальних та теоретично отриманих 
параметрів смуги B в електронних спектрах сполук. 

 

 Детальний аналіз електронних переходів, що відповідають за появу смуги 

В у спектрах, показує, що для всіх трьох сполук найінтенсивніші переходи в 

основному мають конфігурацію ВЗМО-НВМО, з деяким вкладом ВЗМО-

НВМО+2 переходу. ВЗМО зосереджена в основному на флуоренільному 

фрагменті, який є донорним замісником у комплексах, у той час, як основний 

вклад у НВМО вносить рутеній-нітрозильний фрагмент, у якому взаємодія 

dRu-π*(NO) носить антизв’язуючий характер (Рис.2.4). Очікувано, енергія цих 

 

Рис. 2.4. Візуалізація ВЗМО (136 для cis1 та trans1, 159 для bpy1) та 
НВМО (137 для cis1 та trans1, 160 для bpy1)  для сполук cis1, trans1, 

bpy1. 
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переходів зменшується в ряді cis1-trans1-bpy1, антибатно до зміни λmax  в 

експериментальних УФ-видимих спектрах сполук. 

Більш детальний опис електронних переходів, з переносом електронної 

густини на {Ru-NO} фрагмент, розрахованих методами TD-DFT, 

представлений у таблиці 2.3. 

Сполука Перехід λmax f Δμ Вклад основних конфігурацій 
cis1 g0→e6 355 0.724 18.96 χ136→137(50.8 %) + χ136→139 (19.7 %) 

trans1 g0→e6 370 0.665 22.77 χ136→137(69.2 %) + χ136→139 (10.8 %) 

bpy1 g0→e1 428 0.331 30.07 χ159→160(80.6 %) + χ159→162 (4.8 %) 

Таблиця 2.3. Розраховані методом TD-DFT параметри електронних переходів 
із переносом електронної густини на {Ru-NO} фрагмент107. (Орбіталі 136 є ВЗМО, 
орбіталі 137 – НВМО для сполук cis1 та trans1; орбіталь 159 є ВЗМО, орбіталь 160 – НВМО 
для сполуки bpy1.) g0 – основний стан, еn – збуджений n-ний рівень. 
 

Жодний ані з отриманих в рамках цієї роботи терпіридинових {Ru-NO} 

комплексів, ані з аналогічних комплексів, отриманих в групі І. Мальфант,  не 

виявляє люмінесценції. Також не проявляють люмінесцентних властивостей й 

координаційні сполуки, отримані на проміжних стадіях синтезу фінальних {Ru-

NO} комплексів. Більш того, як було зазначено в розділі 1, введення у рутеній-

нітрозильні комплекси типових флуоресцентних барвників повністю гасить 

флуоресценцію останніх, чи 

принаймні різко зменшує її 

інтенсивність, як, відповідно, у 

випадку комплексів з похідними 

резоруфіну та флуоресцеїну (пункт 

1.4.3)83,84.  

Пояснення такому феномену 

можна знайти в структурі 

енергетичних рівнів 

поліпіридильних Рутенієвих 

комплексів. На прикладі сполуки 

 

Рис. 2.5. Деякі електронні переходи, що 
відбуваються при збудженні 
комплексу[RuCl(py)4NO]2+ світлом. 
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[RuCl(py)4NO]2+, дослідженої теоретично Гарсіа та ін108, розглянемо основні 

переходи, що відбуваються в комплексі при його збудженні. Поглинання 

фотону певної енергії переводить сполуку на один зі збуджених синглетних 

енергетичних рівнів, які внаслідок внутрішньої конверсії переходять у 

найнижчий збуджений рівень S1 (Рис. 2.5). Формально процес можна звести до 

переходу S0 → S1. Для молекулярного йону [RuCl(py)4NO]2+ цей перехід 

відповідає, фактично, переносу електрона з Ru(dxy) орбіталі на антизв’язуючу 

Ru(dπ)NO(π*). Після абсорбції фотону відбувається ультрашвидка 

інтеркомбінаційна конверсія (ISC) і подальша внутрішня конверсія (ІС) 

приводить до заселення триплетного 3GS стану. Наявність масивного атома 

Рутенію в комплексі сприяє швидкій ISC зі стану S1 у Tn, таким чином 

флуоресценція зі стану S1 стає неможливою. Фосфоресценція зі стану 3GS не 

відбувається внаслідок швидкої «безбар’єрної»  ISC між станами 3GS та GS 93. 

Іншим переходом з рівня 3GS може бути заселення MS2, що може привести до 

нітрозил-ізонітрозильної ізомеризації чи вивільнення нітроген(ІІ) оксиду. Цей 

випадок обговорювався в пункті 1.4.4. У випадку ж рутеній-нітрозильних 

комплексів з терпіридиновим лігандом, що містить флуоренільний замісник, як 

наприклад cis1, trans1 чи bpy1, найнижчий за енергією електронний перехід 

відповідає переносу електронної густини з донорного флуоренільного 

фрагменту на НВМО, що знаходиться на сильно акцепторному рутеній-

нітрозильному угрупуванні. Таким чином, електронна густина зміщується з 

потенційно флуоресцентного флуоренільного фрагменту: заселення більш 

низького за енергією триплетного стану з локалізованим на Ru-NO фрагменті 

електроном відбувається дуже швидко, і флуоресценція стає неможливою109. 

 

2.2 Дослідження вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з комплексу bpy1. 

Як було зазначено вище, дослідження вивільнення нітроген(ІІ) оксиду зі 

сполук cis1 та trans1, опубліковане групою І. Мальфант86, виявило досить 

непогані квантові виходи для вказаних комплексів, які мають однаковий 



 

порядок зі схожими за будовою

групі да Сильва110. 
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отриманих монокристалів

транс(Cl,Cl)-[RuIII (FT)Cl

знаходився нітрозильний ліганд

 Цис-ізомер cis1 показує

а 
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Рис. 2.6. Зміни в УФ
bpy1 (в) при їх опроміненні

схожими за будовою терпіридиновими комплексами

вивільнення NO відповідає наступній схемі фотореакції

-NO + solvent → (L)RuIII  – solvent + NO·

фотопродукту, що містить парамагнітний

окиснення Ru+3, підтверждується спектроскопією

вольтамперометричними методами86. Цікавим фактом є те

утворюється при фотолізі trans1, утворюється також і

що було підтверджено методом рентгеноструктурного

монокристалів фотопродуктів101. В обох реакціях

(FT)Cl2(CH3CN)]+ - молекула CH3CN займає

нітрозильний ліганд у сполуці trans1. 

показує кращий вихід вивільнення нітроген

б 

Зміни в УФ-видимих спектрах сполук cis1 (а)
їх опроміненні електромагнітними хвилями

λmax = 405 нм. 

hν 

86 

комплексами, отриманими в 

і фотореакції: 

solvent + NO· 

парамагнітний атом Рутенію у 

спектроскопією ЕПР та 

фактом є те, що фотопродукт, 

утворюється також і при опроміненні 

рентгеноструктурного аналізу 

обох реакціях утворюється 

займає позицію, в якій 

вивільнення нітроген монооксиду, 

(а), trans1 (б) та 
електромагнітними хвилями з 
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який складає 0.31, у той час як для транс-ізомеру це значення приблизно в 3 

рази менше – 0.11. Сполука bpy1 показує дещо зменшений квантовий вихід у 

порівнянні зі сполукою trans1 – 0.06. Цікаво, що квантові виходи саме для 

trans1 та bpy1 є близькими за значенням і при цьому суттєво відрізняються від 

значення квантового виходу для сполуки cis1, хоча формально, з точки зору 

будови сполук, bpy1 більше схожий на cis1. Значення квантових виходів 

вивільнення NO корелює з тим, який ліганд знаходиться у транс-позиції до 

нітрозильного фрагменту: наявність піридильного кільця напроти NO замість  

хлоро-ліганду зменшує квантовий вихід вивільнення нітроген(ІІ) оксиду111. 

 

2.3 Встановлення ступеня окиснення Рутенію у фотопродукті через 

аналіз його електронного спектру. 

Характерною ознакою УФ-видимих спектрів розчинів фотопродуктів, що 

утворюються після опромінення сполук cis1 та trans1, є наявність широкої 

смуги поглинання в області 530-680 нм (Рис 2.6 а,б). Важливо зауважити, що у 

спектрі розчину фотопродукту, що утворюється внаслідок опромінення 

комплексу bpy1, така смуга відсутня. Аналогічні електронні переходи, 

відповідальні за появу цієї смуги, відсутні у вихідних комплексах, про що 

свідчить відсутність у їх спектрах скільки-небудь значного поглинання в 

області λ > 500 нм. Причиною появи цієї смуги можуть бути переходи з 

перенесенням електронної густини на напівзаповнену НВМО, поява якої є 

наслідком утворення парамагнітного комплексу RuIII . Для підтвердження такої 

теорії нами були проведені TD-DFT розрахунки для фотопродукту транс(Cl,Cl)-

[RuIII (FT)Cl2(CH3CN)]+. Найбільш близьким до експериментально отриманого 

УФ-видимого спектру сполуки був спектр, розрахований з використанням 

гібридного функціоналу, що враховує далекодіючу міжелектронну взаємодію 

(long-range corrected) CAM-B3LYP (Рис. 2.7).  Найменш енергетичним 

переходом, що зумовлює появу смуги в УФ-видимому спектрі, згідно з 

розрахунками, є перехід з енергією 2.41 еВ. Різниця в енергії з аналогічною 

смугою поглинання в експериментальному спектрі (≈ 2 еВ) складає 0.4 еВ. Це  
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допустиме значення відхилення, проте 

достатньо високе. Аналіз орбіталей, 

що беруть участь в цьому 

електронному переході, показує, що 

він відбувається виключно в межах 

флуоренільного фрагменту, і являє 

собою перенос електронної густини 

на напівзаповнену НВМО (Рис 2.8). 

Спектри ж, розраховані з 

використанням інших функціоналів, 

зокрема B3LYP, PBE0, B3PW91 тощо,  

виявляють гірше співпадіння з 

експериментально отриманим 

електронним спектром. Однак 

найменш енергетичний перехід при 

використанні B3LYP знаходиться в 

області 2.17 еВ, і різниця з 

аналогічною смугою в 

експериментальному спектрі складає 

всього 0.17 еВ. Але, на відміну від 

переходу при 2.41 еВ, отриманому з 

використанням CAM-B3LYP, 

основний вклад у цей перехід вносить 

перенос густини з d-орбіталі металу 

на π-систему флуоренільного 

фрагменту (Рис 2.8). Такі розрахунки 

узгоджуються з отриманими раніше даними теоретичних досліджень112. 

Відсутність таких переходів у спектрі фотопродукту, отриманого при 

фотолізі bpy1, може свідчити про утворення діамагнітного комплексу107 – 

комплексу RuII. Можливо, фотопродукт, що утворюється при вивільненні NO і 

 

Рис. 2.7. Експериментальний та 
розрахований за DFT (з 
використанням CAM-B3LYP 
функціоналу)  спектри фотопродуктку 
[RuIII (FT)Cl2(CH3CN)]+. 

 

Рис. 2.8. Орбіталі, що беруть участь в 
низькоенергетичних переходах 
сполуки [RuIII (FT)Cl2(CH3CN)]+, 
розраховані з використанням 
функіоналу CAM-B3LYP (зліва) та 
B3LYP (справа).  
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містить RuIII , миттєво відновлюється в розчині, і єдина сполука, що 

спостерігається як фотопродукт, - це [RuII(FT)bpy(CH3CN)]2+. На користь такої 

теорії говорить наявність чітких ізобестичних точок у серії спектрів, отриманих 

у процесі фотовивільнення нітроген(ІІ) оксиду (Рис 2.6в). 

 

2.4 Дослідження двофотонної абсорбції сполук cis2, trans2 та bpy2. 

Перша спроба виміряти здатність до двофотонної абсорбції сполук cis1 та 

trans1 виявилася невдалою через недостатню їх розчинність в CH3CN 

(концентрація, необхідна для дослідження ТРА методом z-сканування, складає 

10-2 М), тому нами були отримані аналоги даних комплексів, в яких 9 

положення флуоренільного фрагменту ліганду FT зайняте двома н-гексильними 

замісниками. Наявність довгих алкільних ланцюгів у структурі ліганду dHFT 

(4'-(9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)-2,2':6',2''-терпіридину) значно збільшила 

розчинність комплексів, при цьому залишивши майже незмінними π-π* 

електронні переходи в сполуках. Таким чином, нами були отримані сполуки 

цис(Cl,Cl)-[RuII(dHFT)Cl2(NO)](PF6) – cis2, транс(Cl,Cl)-

[RuII(dHFT)Cl2(NO)][PF6] – trans2, та [RuII(dHFT)(bpy)(NO)](PF6)3 – bpy2 (Рис. 

2.8)107.  

 

Сьогодні існує два основних методи для визначення перерізу поглинання 

ТРА σ, z-скан та метод двофотоннозбудженної флуоресценції (TPEF – two-

photon-excited fluorescence), хоча існують й інші, зокрема, метод термальної 

лінзи та фотоакустичні методи104. Хоча найбільш чутливим серед них є TPEF, 

його використання обмежується лише випадками флуоресцентних сполук. 

 

 

a – цис(Cl,Cl), б – транс(Cl,Cl) в 
 

Рис. 2.8. Будова отриманих комплексів: а) cis2, б) trans2, в) bpy2. 
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Метод z-скану є універсальним прямим методом дослідження ТРА. У його 

основі лежить дослідження зміни пропускання лазерного випромінювання 

через зразок як функції інтенсивності лазерного випромінювання. На практиці 

ж це досягається зміною положення (Z-координати) зразку в області біля 

фокальної площини джерела випромінювання. Більш детальний опис методики 

дослідження ТРА сполук методом z-scan наведений в експериментальній 

частині. 

Дослідження двофотонної абсорбції сполук проводилося з використанням 

фемтосекундного лазерного джерела випромінювання. Використання 

короткоімпульсного випромінювання дозволяє уникати інших нелінійно-

оптичних явищ, що можуть суттєво завищувати значення перерізу поглинання 

σТРА. Зокрема, перехід від фемтосекундних до наносекундних лазерів у 

дослідженні ТРА може збільшувати вимірюваний σ в сотні разів внаслідок 

небажаного додаткового поглинання збуджених рівнів100,104,107.  

 Як зазначалося вище, зі спектрів поглинання сполук cis1 та trans1 та 

TDDFT-аналізу їх збуджених енергетичних рівнів видно, що електронний 

перехід, який ініціює зміщення електронної густини з флуоренільного 

замісника на {Ru-NO}-фрагмент, має енергію близько 3 еВ, що відповідає 

енергії електромагнітного випромінювання з довжиною хвилі близько 400 нм 

(Рис.2.3). Використання двофотонної абсорбції дозволяє зменшити енергію 

збуджуючого випромінювання й перейти від 400 нм до 800 нм. Не зважаючи на 

те, що відповідна смуга в УФ-видимому спектрі сполуки bpy1 зсунута 

батохромно до 450 нм (що відповідає 900 нм при абсорбції двох фотонів) у 

порівнянні з похідними з хлоро-лігандами, вивчення ТРА його аналогу bpy2 

також проводилося на довжині хвилі 800 нм. Це пояснюється практичними 

аспектами використання ТРА. Найбільш перспективним є застосування в 

біофотоніці хвиль довжиною 700-900 нм107, однак отримання випромінювання з 

довжиною хвилі 800 нм є більш простим та дешевим. Справді, дослідження 

ТРА вимагає використання титан-сапфірового лазеру (Ti:Sa), а пікова 

інтенсивність такого осцилятора знаходиться якраз при 800 нм. Для порівняння 
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нами все ж було проведено дослідження ТРА при 900 нм для сполуки bpy2, але, 

як буде показано далі, суттєвої різниці між значеннями σ900 та σ800 не 

спостерігалося. 

Дослідження проводилися за різних інтенсивностей лазерного 

випромінювання. Енергія імпульсів електромагнітного випромінювання 

варіювалася від 30 нДж до 95 нДж. Для трьох досліджених сполук за різних 

інтенсивностей випромінювання спостерігалися симетричні z-скан криві, що є 

важливою характеристикою, оскільки підтверджує відсутність інших 

потенційних нелінійно-оптичних явищ, що часто проявляються за більш 

високих енергії світлових імпульсів і значно спотворюють типові криві 

пропускання. Також, що є принциповим при дослідженні сполук, що здатні до 

фотоініційованих хімічних перетворень, асиметрія кривих в z-скан 

експериментах може свідчити про утворення нових сполук – фотопродуктів. 

Оскільки, формування нових сполук в експерименті z-сканування є неминучим, 

слід брати до уваги і їх здатність змінювати поглинання зразка. Гарна 

відтворюваність експерименту та відсутність артефактів на кривій поглинання 

свідчить про незначну зміну концентрації досліджуваних комплексів та 

фотопродуктів. 

Криві поглинання ТРА, отримані  для сполук cis2, trans2 та bpy2, наведені 

на рисунку 2.9 (а, б, в). Для кожного з досліджуваних комплексів було 

проведено як мінімум 20 сканів за різних енергій збуджуючих світлових 

імпульсів, причому, як і очікувалося, збільшення інтенсивності світлового 

пучка приводило до зменшення пропускання (Т(z)) досліджуваного зразка у 

фокусній площині (z=0). У всіх випадках, незалежно від сполуки та енергії 

випромінювання, апроксимація даних відповідно до закону, якому відповідає 

зміна інтенсивності поглинання при ТРА, була високої точності.  

 

 

 

 



 

 

Отримані коефіцієнти

основі значення перерізу

таблиці 2.4. 

Сполука 
800 

cis2 2.43 ± 0.32

trans2 2.12 ± 0.34

bpy2 2.63 ± 0.43

Таблиця 2.4. Значення
перерізу поглинання

а 

в 

Рис. 2.9. Криві поглинання
cis2, б) trans2, в) bpy

інтенсивності

коефіцієнти двофотонної абсорбції (β) та розраховані

я перерізу поглинання двофотонної абсорбції

β·1011 см/Вт σ, 
800 нм 900 нм 800 нм 

2.43 ± 0.32  100.2 ± 13 

2.12 ± 0.34  87.3 ± 14 

2.63 ± 0.43 2.17 ± 0.43 108 ± 18 

Значення коефіцієнту двофотонної абсорбції
перерізу поглинання для сполук cis2, trans2, bpy

б 

г 

Криві поглинання лазерного випромінювання λ = 800 
bpy2. Зменшення пропускання зразків зі збільшенням
інтенсивності випромінювання (г). 
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та розраховані на їх 

ної абсорбції (σ) наведені в 

 GM 
900 нм 

 

 

89.3 ±20 

ної абсорбції та 
bpy2. 

λ = 800 нм для сполук а) 
пропускання зразків зі збільшенням 
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Враховуючи похибку вимірювань , можна сказати, що отримані значення σ 

мають однаковий порядок і лежать в області 100 GM,  з деякою тенденцією до 

збільшення ефективності у ТРА в ряді trans2 < cis2 < bpy2.   

Дослідження сполуки bpy2, однак, потребують деяких додаткових 

пояснень. Оскільки смуга поглинання в електронному спектрі цієї сполуки 

зсунута батохромно приблизно на 2500 см-1, і знаходиться при 450 нм, здається 

більш логічним проводити дослідження ТРА при 900 нм. Але важливо мати на 

увазі, що спектр двофотонної абсорбції сполук може суттєво відрізнятися від 

спектру однофотонного поглинання, хоча для сполук із строго лінійною 

будовою це менш характерно. Зважаючи на це, перехід до 900 нм для ТРА не 

обов’язково має збільшити переріз поглинання σ. І, як було зазначено вище, 

іншою перевагою використання лазерного випромінювання 800 нм є його 

дешевизна та простота отримання. Тим не менш, нами було проведено аналіз 

здатності сполуки bpy2 до ТРА на збуджуючому випромінюванні з λ = 900 нм. 

Однак, значної зміни у значеннях β та σ не спостерігалося (Таблиця 2.4). 

Отриманні величини нелінійно-оптичних параметрів для сполук cis2, 

trans2, bpy2 є близькими до значень перерізу поглинання двох фотонів для 

сполук, описаних в літературі, в яких донором виступає флуоренільний 

фрагмент107, а також до відомих своїми нелінійно-оптичними властивостями 

типових пуш-пульних молекул, зокрема, 4-діалкіламіно-4’-нітростильбену 

(DANS, σ = 88 GM), дисперсного червоного (σ = 110 GM).  Однак, отримані 

комплекси значно поступаються ефективністю поглинання двох фотонів 

сполукам з найбільшими відомими значення σ серед Рутеній-вмісних 

комплексів. Зокрема, для однієї з координаційних сполук Рутенію – його 

трис(біпіридильного) комплексу, в якому ліганди містять донорні 

дибутиламінофенілвінільні замісники –  це значення складає 2200 GM. Але 

порівняння отриманих комплексів cis2, trans2 та bpy2 з таким типом сполук 

може бути дещо некоректним через суттєво різну їх будову. Так, високе 

значення σ для описаного трис(біпіридильного) Рутенієвого комплексу, 
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вірогідно, пов’язане з його октуполярною будовою та наявністю сильних 

донорних замісників в біпіридильних лігандах113. 

 

Таким чином, нами був запропонований новий донор нітроген(ІІ) оксиду – 

[RuII(FT)(bpy)(NO)][PF6]3, що володіє кількома перевагами перед відомими 

раніше [RuII(FT)(Cl)2(NO)][PF6]. Серед них – простіший метод отримання 

сполуки, його більш висока стабільність (внаслідок заміни лабільних хлоро-

лігандів на хелатний 2,2’-біпіридин), що неодмінно підвищить його стійкість у 

біологічному середовищі. Квантовий вихід вивільнення NO з нового комплексу 

складає 0.06 і є близьким за значенням до trans1, що, вірогідно, пов’язано з 

транс-ефектом піридильних кілець у згаданих комплексах. Перерізи 

поглинання ТРА для всіх трьох сполук cis2, trans2 та bpy2 були досліджені і 

знаходяться в межах 80-120 GM, при опроміненні комплексів лазером з 

довжиною хвилі λ = 800 нм.  
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РОЗДІЛ 3. ПІРИДОІЗОІНДОЛ ТА ІЗОМЕРНІ ГЕТЕРОЦИКЛИ ЯК 

ДОНОРИ В {Ru-NO} КОМПЛЕКСАХ: ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Флуоренільний замісник, який виступає в якості донорного фрагменту в 

досліджуваних рутеній-нітрозильних комплексах cis1, trans1, bpy1 та їх 

аналогах з алкільними замісниками в 9 положенні флуорену, відіграє роль 

джерела електронної густини, що передається на {Ru-NO} акцепторну групу 

при збудженні  сполуки електромагнітним випромінюванням з довжиною хвилі 

405 нм при однофотонній активації, чи 800-900 нм при двофотонній абсорбції. 

Окрім цього, флуорен відіграє роль антени для поглинання двох фотонів при 

ТРА. Висока ефективність цього поліциклічного фрагменту у ТРА 

підтверджена численними дослідженнями й подальшою зацікавленістю у його 

застосуванні при дизайні сполук з нелінійно-оптичними властивостями114,115. 

Механізм вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з рутеній-нітрозильних сполук 

все ще залишається актуальним питанням для його дослідження методами 

теоретичної хімії. Тим не менш, першим кроком до отримання NO з його 

координаційних сполук, вважається, є перенос електронної густини в бік 

сильно акцепторної групи {Ru-NO}. Логічно припустити, що посилення пуш-

пульного характеру комплексу зможе підвищити ефективність такого переходу. 

З огляду на те, що даний електронний перехід має бути також активним у ТРА, 

подальша робота була направлена на пошук потенційних донорних фрагментів, 

введення яких у комплекси із уже наявним у них акцепторним угрупуванням 

{Ru-NO}, надасть можливість для дизайну ефективних у ТРА одновимірних  

пуш-пульних систем116. 

Для пуш-пульних сполук, в яких мають місце процеси делокалізації 

електронної густини на далеких відстанях, переріз поглинання двох фотонів 

при ТРА (σ) може бути наближено зведений, згідно з простою «дворівневою 

моделлю» переходу з основного у збуджений стан g → e, до наступного 

вигляду117: 
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���� ≈ ��� !"#$$%#&&' 
(ℏ * +,&$   3.1 

У цьому виразі Ege відповідає енергії переходу, f – його силі осцилятора, 

μgg та μее дипольним моментам в основному та збудженому станах відповідно. 

Цікаво, що вираз 3.1 дещо схожий на спрощений вираз такого параметру 

речовин як гіперполяризації β, який можна отримати виходячи з «дворівневої 

моделі». За таким підходом β описують як параметр, залежний від усіх 

можливих електронних переходів g → eі у сполуці, кожний з яких вносить свій 

вклад у гіперполяризацію молекули118: 

- . ≈ ∑ 01 ℏ23"411%455'3 6(751)30 × (751)39
:(751)3 %( ℏ;) <:(751)3 %(ℏ;) <3  ,  3.2 

де m – маса електрона. 

Для сполук, в яких проявляються інтенсивні переходи з переносом 

електронної густини від донора до акцептора, у цей вираз основний вклад 

вносять саме ці переходи, і зазвичай головний внесок робить найменш 

енергетичний електронний перехід з основною конфігурацією ВЗМО-НВМО. 

Окрім цього, друга частина рівняння 3.2 є безрозмірним коефіцієнтом, що 

враховує дисперсію β за різних значень енергії збуджуючого лазерного 

випромінювання. Таким чином, спрощене описання β, незалежної від частоти 

лазерного випромінювання, будете виглядати наступним чином 

-= ≈ 01 ℏ2"411%455'
 6(751)0   3.3. 

Слід відмітити, що рівняння для σ (3.1) та β0 (3.3) залежать від одних і тих 

самих параметрів - μgg, μее, f та Еge, причому залежність між σ та β, зважаючи на 

вигляд виразів, буде симбатною. Така схожість дає підстави припустити, що 

перспективною стратегією в пошуку сполук, ефективних у ТРА, може бути 

пошук, націлений на речовини з високими значеннями гіперполяризації, для 

яких дворівнева модель з успіхом застосовується протягом останніх 

десятиліть119.  
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3.1. Піридоізоіндоли та ізомерні гетероцикли як потенційно більш 

ефективні аналоги флуорену 

У сполуці trans1, яка була взята за основу в цьому дослідженні, 

флуоренільний замісник А (Рис 3.1), як зазначалося, відіграє роль донора 

електронної густини. Однак, донорні властивості флуорену, все ж, є досить 

посередніми. Введення фрагменту, більш збагаченого електронною густиною, 

що делокалізована по поліциклічній системі, могло би бути способом 

підвищення пуш-пульного характеру сполуки. Як приклад, введення атома 

нітрогену у вузол конденсованої системи флуорену приведе до формування 

піридо[2,1-a]ізоіндольного гетероциклічного фрагменту B (Рис.3.1).  

Наявність атома Нітрогену 

пірольного типу підвищує 

електронну густину на 

поліциклічному фрагменті, а можлива 

14 π-електронна система спряження 

може забезпечити значний пуш-

пульний ефект до позицій 6 та 4 (Рис. 

3.1 В та С відповідно). У 

дослідженнях Ковтуненко та Войтенко120,121 було продемонстровано 

теоретичними квантовими розрахунками, а також підтверджено 

рентгеноструктурними дослідженнями, що неподілена пара електронів 

Нітрогену в піридо[2,1-a]ізоіндолі сильно спряжена з π-системою молекули. З 

огляду на о-хіноїдну структуру ядра ізоіндолу, сполука виявляє досить сильні 

донорні властивості, а приєднання додаткового піридинового кільця приводить 

до розширення системи спряження і переходу від 10 π до 14 π-електронної 

ароматичної системи121. Піридо[1,2-a]індол (сполука D, Рис. 3.1) також 

теоретично може бути донорним гетероциклом, а приєднання терпіридин-

рутеній-нітрозильного фрагменту саме по 6 положенню такої системи 

дозволить потенційно залучити всі подвійні зв’язки в π-систему спряження.  

 

Рис. 3.1. Деякі поліциклічні системи з 
донорними властивостями. 
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У межах даного теоретичного дослідження нами були проведені квантово-

хімічні розрахунки на рутеній-нітрозильних комплексах загальної формули 

[RuII(R-terpy)Cl2(NO)]+, де R – донорний замісник, ізомерний піридо[2,1-

a]ізоіндолільному залишку, з метою пошуку та виявлення перспективних 

сполук з високими значеннями гіперполяризації β, і відповідно з потенційно 

високою здатністю до ТРА. Для більш ґрунтовного аналізу формально схожих 

за будовою трициклічних систем з одним атомом Нітрогену, ми розширили 

спектр сполук і системами на основі каркасу Е (Рис. 3.1), варіюючи положення 

атома Нітрогену в сполуці. Загалом ми отримали 107 потенційних ізомерних 

сполук. З огляду на таку значну кількість об’єктів для аналізу, ми зупинилися 

лише на тих з них, в гетероциклічних замісниках яких теоретично можлива 

 

Схема 3.1. Дослідженні ізомерні рутеній-нітрозильні комплекси з 
донорними трициклічними замісниками: 6-6-5 (3.1-3.11) та 6-5-6 (3.12-3.22) 
та сполука порівняння А' . 

1+

N
N

N
Ru

Cl

Cl

NOR

N в 5-членному кільці

N3.1: R =

N
3.2: R =

3.3: R =

3.4: R =

3.5: R =

N

N

N

N в 6-членному кільці

N

N

N

N

N

N
3.6: R =

3.7: R =

3.8: R =

3.9: R =

3.10: R =

3.11: R =

3.1 - 3.22

N в 5-членному кільці

3.12: R =

3.13: R =

3.14: R =

3.15: R =

3.16: R =

N в 6-членному кільці

3.17: R =

3.18: R =

3.19: R =

3.20: R =

3.21: R =

3.22: R =

N
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N

N

N

N

N

N

N

N

N

Сполука-порівняння

A': R =

трициклічні [6-6-5] гетероцикли трициклічні [6-5-6] гетероцикли
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реалізація повної 14 π-електронної системи спряження, і, які, внаслідок такої 

структурної особливості, потенційно будуть найбільш цікавими з огляду на їх  

нелінійно-оптичні характеристики. Обрані комплекси можна погрупувати в 

залежності від положення п’ятичленного кільця в системі гетероциклічного 

замісника – група 6-6-5, якщо два шестичленних кільця мають спільну сторону, 

і група 6-5-6, якщо п’ятичленний цикл знаходиться між двома шестичленними 

(Схема 3.1).  

Також, слід додати, що сполуки з групи 6-6-5, в яких гетероциклічний 

замісник має кутову будову (наприклад, аналог «лінійного» 2-метил-2Н-

бензо[f]ізоіндолу (сполука 3.1) – 2Н-бензо[e]ізоіндол) були опущені, так само 

як і ті, в яких всі три кільця є конденсованими між собою (похідні 

аценафтилену). Для деякої додаткової класифікації обраних гетероциклів, в 

межах отриманих двох груп вони були розподілені у дві підгрупи в залежності 

від положення атома Нітрогену (Схема 3.1).  

У тих випадках, коли атом Нітрогену знаходиться не у вузлі поліциклічної 

системи, атом Гідрогену, з яким він з’єднується, було заміщено на метильну 

групу з метою збереження формально структури третинного аміну у всіх 

гетероциклах. Також, для забезпечення максимального спряження π-систем 

трициклічного гетероциклу та піридину терпіридинового фрагменту і для більш 

об’єктивної оцінки донорної здатності гетероциклу, ці дві частини ліганду були 

розділені вініленовим лінкером (–С=С–). У такий спосіб зменшується стерична 

взаємодія між о,о'-атомами Гідрогену в піридиновому кільці та кільці 

гетероциклу, внаслідок чого зменшується торсійний кут між площинами 

гетероциклічного замісника та терпіридину. Сполукою для порівняння 

нелінійно-оптичних властивостей досліджуваних комплексів є комплекс з 

флуоренільним донорним замісником А' (Схема 3.1), що також відділений від 

терпіридинового фрагменту вініленовим лінкером. 

Молекулярні йони кожного з досліджуваних комплексів були оптимізовані 

в газовій фазі з використанням програмного забезпечення Gaussian-09 у рамках 

теорії функціоналу густини (DFT). Також були розраховані електронні спектри 
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сполук та їх гіперполяризовність β. Деталі квантово-хімічних розрахунків 

наведені в розділі «Експериментальна частина». 

Деякі важливі геометричні параметри 23-х оптимізованих сполук наведені 

в таблиці 3.1. Також, для порівняння наведено опубліковані експериментальні 

значення відповідних довжин зв’язків та кутів для сполуки trans1. Розраховані 

параметри координаційних поліедрів комплексів є схожими за значеннями; 

найбільше відхилення 0.6% спостерігається для довжин зв’язків Ru-N 

Сполука Ru-N (NO) Ru-N 

(центр. піридин) 

Ru-N 

(бок. піридин) 

Ru-Cl Cl-Ru-Cl 

3.1 1.760 1.994 2.087 2.405 172.5 
3.2 1.759 2.002 2.087 2.401 171.8 
3.3 1.758 2.001 2.088 2.401 171.9 
3.4 1.759 1.995 2.087 2.404 172.4 
3.5 1.759 1.998 2.087 2.403 172.1 
3.6 1.763 1.994 2.086 2.405 172.5 
3.7 1.761 1.993 2.086 2.406 172.6 
3.8 1.764 1.998 2.085 2.404 172.1 
3.9 1.758 2.005 2.087 2.400 171.4 
3.10 1.760 1.999 2.087 2.402 172.0 
3.11 1.760 2.000 2.087 2.402 171.9 
3.12 1.758 2.006 2.088 2.399 171.4 
3.13 1.759 2.000 2.087 2.402 171.9 
3.14 1.759 1.996 2.087 2.404 172.5 
3.15 1.759 2.003 2.087 2.401 171.6 
3.16 1.758 2.001 2.087 2.402 171.9 
3.17 1.759 2.003 2.087 2.400 171.6 
3.18 1.760 1.994 2.086 2.405 172.6 
3.19 1.760 1.996 2.086 2.404 172.3 
3.20 1.759 2.005 2.087 2.400 171.4 
3.21 1.760 1.998 2.087 2.402 172.1 
3.22 1.760 1.996 2.087 2.404 172.4 
A' 1.760 2.004 2.088 2.400 171.6 
      

trans1 1.759 2.001(5) 2.081(6) 2.348(2) 172.58(6) 
   2.073(6) 2.364(2)  

Таблиця 3.1. Основні довжини зв’язків (Å) та кути (°) в координаційних сферах 
оптимізованих сполук 3.1-3.22, сполуки порівняння А'. Для сполуки trans1 
зазначені експериментальні значення довжин зв’язків та кутів, отримані з 
рентгеноструктурних досліджень комплексу. 
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(центральний кільце терпіридину) між сполуками 3.7 (1.993 Å) та 3.12 (2.006). 

У порівнянні з даними, отриманими з рентгеноструктурних досліджень для 

trans1, спостерігається деяке подовження зв’язків, але загалом розбіжність з 

експериментальними даними для сполуки trans1 є задовільною. 

 

3.2. Квантово-хімічні розрахунки нелінійно-оптичних параметрів 

комплексів 

Нелінійно-оптичні параметри сполук, отримані безпосередньо з квантово-

хімічних розрахунків (β) та обчислені з використанням формул 3.1 та 3.3 (β0 та 

σ), наведені в таблиці 3.2. Важливо звернути увагу, що параметр β відповідає 

квадратичному нелінійно-оптичному відгуку всієї молекули (Рівняння 3.2), у 

той час, як β0 та σ є величинами, що залежать від виключно одного з 

електронних переходів з основного (g) в один зі збуджених станів (еі). У 

таблиці 3.2 наведені лише ті з електронних переходів у молекулах, що 

відповідають найбільшим значенням β0. Для кращого сприйняття параметрів β0 

та σ, вони були подані у відносних одиницях – для сполуки порівняння А' 

значення цих величин були прийняті за 1. 

Перше, на що звертається увага при аналізі таблиці 3.2, це те, що в 

основному отримані значення β для сполук 3.1-3.22 більші за таке для сполуки 

порівняння А'. Така тенденція підтверджує більш донорний характер Нітроген-

вмісних замісників у порівнянні з А'. Це, однак, не справджується у випадку 

сполук 3.3, 3.9, 3.12, 3.14 та 3.20, що вказує на важливість шляху спряження, 

оскільки делокалізація по всій π-системі трициклічного фрагменту присутня у 

всіх комплексах. 

Цікаво також, та досить несподівано, що розраховані параметри для всіх 

комплексів варіюють у досить широких межах, не зважаючи на те, що будова 

акцепторного центру {RuCl2NO} та довжина шляху спряження однакова у всіх 

випадках. Так, максимальне отримане значення β в майже 12 разів більше за 

мінімальне – 233.1 (3.12) та 2751.7 (3.8); β0 змінюється від 0.21 (3.20) до 3.34 

(3.8), а розмах значень σ складає від 0.01 (3.6) до 1.01 (3.3). 
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3.3. Пуш-пульні ефекти в досліджуваних комплексах 

Значення β біля 100·10-30 см5 esu-1 є типовими для органічних сполук із 

невеликою системою спряження122. Рідко це значення може сягати 1000·10-30 

Сполука β 
(10−30 см5 esu-1) 

# збуджений 
рівень 

відносне 
значення β0 

відносне 
значення σ 

3.1 487.2 i=1 0.83 0.24 
3.2 732.3 i=1 0.96 0.56 

  i=5 0.63 0.57 
3.3 450.4 i=1 1.32 1.01 
3.4 475.8 i=1 0.90 0.30 
3.5 502.3 i=1 1.34 0.48 
3.6 2709.9 i=1 0.58 < 0.01 
3.7 1539.5 i=1 2.82 0.57 
3.8 2751.7 i=1 3.34 0.09 
3.9 301.4 i=1 0.29 0.15 
3.10 1130.0 i=1 0.96 0.10 
3.11 733.2 i=1 1.37 0.03 
3.12 233.1 i=3 0.48 0.52 

  i=5 0.15 0.21 
3.13 754.2 i=1 1.43 0.48 
3.14 376.1 i=1 0.74 0.24 
3.15 540.4 i=1 0.85 0.28 
3.16 553.3 i=1 1.04 0.53 
3.17 975.3 i=1 0.97 0.28 
3.18 855.1 i=1 1.30 0.27 
3.19 782.8 i=1 0.94 0.08 

  i=8 0.19 0.10 
3.20 328.8 i=1 0.21 0.03 

  i=7 0.21 0.11 
3.21 1289.8 i=1 1.48 0.34 
3.22 1041.2 i=1 1.11 0.25 

  i=8 0.54 0.43 
А'  463.2 i=4 1 1 

Таблиця 3.2. Нелінійно-оптичні параметри другого порядку (β та 
відносне значення β0, пов’язане з і-м електронним переходом) та третього 
порядку (відносне значення σТРА, пов’язане з і-м електронним переходом), 
отримані для комплексів 3.1-3.22. Значення β0 та σ для сполуки 
порівняння А' прийняті за 1. 
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см5 esu-1 в сполуках де донорний та акцепторний центр розділені системою з 20 

та більше спряжених подвійних зв’язків123.  

На даний момент в літературі представлена невелика кількість 

експериментально отриманих даних щодо гіперполяризації для сполук, в яких у 

ролі акцепторного центру виступає Рутенієвий комплекс. Дві з таких сполук 

зображені на рисунку 3.2.  

  

β = 420 ·10-30 см5 esu-1 β0 = 300 ·10-30 см5 esu-1 

Рис. 3.2. Рутеній-органічні хромофори дипольної (зліва) та 
октупольної (справа) геометрії з високими значеннями 
гіперполяризовності. 

 

Для даних комплексів значення β є досить високими, але лежать в типових 

для таких сполук межах 300-500·10-30 см5 esu-1. З огляду на це, найбільші 

розраховані значення β (2709.9·10-30  для сполуки 3.6 та 2751.7·10-30  для 

сполуки 3.8) дещо випадають із загальної тенденції, і, хоча теоретично можуть 

бути можливими, вимагають додаткового аналізу та дослідження. 

Збільшення β має приводити до збільшення пуш-пульного ефекту в бік 

акцепторного {Ru-NO} фрагменту. З огляду на це, слід очікувати підвищення 

електронної густини на антизв’язуючій π* орбіталі нітрозильного ліганду, що, в 

свою чергу, буде проявлятися у послабленні силової сталої зв’язку N-O та 

зменшенні частоти його валентного коливання. Розраховані значення частот 

коливання ν(NO) для сполук 3.1-3.22 та їх значення β представлені на рисунку 

3.3. 

N
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Рис. 3.3. Значення гіперполяризовності β в 
залежності від частоти валентного коливання 
ν(NO). Значення сполук 3.6 та 3.8 виключені при 
розрахуванні лінії тренду. 

 

Варто зазначити, що розраховані ν(NO) виявляються дещо більшими за 

експериментальні дані92 частот коливання, що зазвичай характерні для сполук, 

в яких присутній координаційний поліедр {Ru(tpy)(L)2NO}. Тим не менш, 

розбіжність в 40-50 см-1, яка є наслідком обмеженої точності застосованого 

рівня теорії, є не великою, і порівняння відносних значень (різниці в 

значеннях), аніж абсолютних величин частот коливання, є більш надійним в 

даному випадку. 

З огляду на грубу тенденцію, що прослідковується на рисунку 3.3, 

значення гіперполяризовності для сполук 3.6 та 3.8 мають лежати в області 

1000-2000·10-30 см5 esu-1. Отримані ж дані, що лежать вище цієї межі, вказують 

на те, що проста дворівнева модель не достатньо точна для описання нелінійно-

оптичних властивостей цих двох сполук. 

Поясненням для такої суттєвої різниці в значеннях β в серії комплексів із 

схожими гетероциклічними замісниками може бути наступне твердження. Чим 

довшим є найкоротший шлях спряження між донором та акцептором, тим 

більше значення гіперполяризовності. Найбільш ефективні з ізомерів є ті, в 

яких 14 π-електронний шлях спряження є єдиним можливим, і, відповідно, 
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неодмінно залученим у перенесення електронної густини від донора до 

акцептора. Наочно це пояснення зображено на схемі 3.2. 

Комплекси 3.10 (β = 1130 ·10-

30 см5 esu-1) та 3.11 (β = 732 ·10-30 

см5 esu-1) містять у своїй структурі 

однаковий акцепторний рутеній-

нітрозильний центр та однаковий 

донорний трициклічний фрагмент 

– циклопента[b]хінолізін. 

Відрізняються вони лише 

положенням акцепторного 

замісника в системі гетероциклу. І 

в тому, і в іншому випадку 

можлива реалізація 14 π-

електронної системи спряження. 

Але в комплексі 3.11 можливий і альтернативний шлях переносу електронної 

густини від донора до акцептора, який залучає 10 π-електронів поліциклічної 

системи, оминаючи подвійні зв’язки бічного піридинового кільця (Схема 3.2). 

Вірогідно, наявність коротшого шляху  спряження і є причиною зменшення 

гіперполяризовності сполуки 3.11.  

У підтвердження такої теорії слід зазначити, що всі сполуки з досліджених, 

в яких можливий найменший 6 π-електронний шлях спряження (3.1, 3.3, 3.4, 

3.14, 3.16) виявляють не великі значення β, найбільше з яких 553.3 (3.16). 

У таблиці 3.2 також представлені значення β0, розраховані для переходів, 

що, згідно з розрахунками, вносять найбільший вклад в загальномолекулярне 

значення β. У більшості випадків основний найбільш вагомий внесок робить 

лише низькоенергетичний перехід з основною конфігурацією НВМО-ВЗМО, 

що зазвичай і спостерігається для органічних хромофорів119. Однак для кількох 

сполук – 3.2, 3.12, 3.19, 3.20 та 3.22 – присутній ще один електронний перехід із 

 

Схема 3.2. Граничні структури для 
гетероциклічного замісника циклопента[b] 
хінолізінілу в комплексах 3.10 та 3.11, в 
яких акцепторий фрагмент А займає 
позиції 6 та 4 відповідно.  



106 

 

суттєвим внеском у β, щоправда меншим, ніж в основного переходу (окрім 

сполуки 3.20, для якої переходи 0 → 1 та 0 → 7 дають однакове значення β0). 

Валідність дворівневої моделі в описанні гіперполяризовності 

досліджуваних комплексів можна оцінити виходячи зі ступеня кореляції між β 

 

Рис. 3.4. Тенденція до симбатної залежності між 
параметрами β та β0 для комплексів 3.1-3.22 та А'. 

та β0. Чіткої залежності між цими двома параметрами не виявляється, однак 

спостерігається груба кореляція між розрахованими даними для сполук (Рис. 

3.4), при цьому сполука 3.6 знову випадає із тенденції, хоча й грубої.  

Параметри, використані для розрахунку β0 за формулою 3.3, наведені у 

таблиці 3.3. 

Область довжин хвиль 500-1000 нм є досить характерною для електронних 

переходів у пуш-пульних молекулах з делокалізацією електронної густини по 

всьому шляху спряження, який налічує більше, ніж 20 π-електронів. Однак, 

значення λmax більше 2000 нм (для сполук 3.6 та 3.8) є досить несподіваним. 

Також той факт, що ці смуги відповідають електронним переходам з досить 

низькою інтенсивністю та дуже низьким значенням зміни дипольного моменту 

(µee – µgg), робить ці комплекси дійсно нестандартними сполуками, але 
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розуміння їх природи потребує як більш глибокого теоретичного аналізу так і 

експериментальних досліджень. 

Сполука Перехід λmax f µee – µgg Конфігурація переходу 

3.1 0 → 1 581 1.14 8.22 HOMO → LUMO (87 %) 
3.2 0 → 1 623 0.46 19.2 HOMO → LUMO (83 %) 
3.3 0 → 1 578 0.70 21.7 HOMO → LUMO (82 %) 
3.4 0 → 1 569 1.18 9.17 HOMO → LUMO (85 %) 
3.5 0 → 1 662 0.76 13.5 HOMO → LUMO (76 %) 
3.6 0 → 1 2183 0.12 1.07 HOMO → LUMO (59 %) 
3.7 0 → 1 824 0.96 11.7 HOMO → LUMO (84 %) 
3.8 0 → 1 2236 0.06 10.9 HOMO → LUMO (85 %) 
3.9 0 → 1 727 0.07 22.9 HOMO → LUMO (77 %) 
3.10 0 → 1 881 0.45 6.84 HOMO → LUMO (83 %) 
3.11 0 → 1 896 0.32 13.3 HOMO → LUMO (67 %) 
3.12 0 → 3 496 0.39 22.7 HOMO → LUMO (80 %) 
3.13 0 → 1 699 0.67 13.9 HOMO → LUMO (80 %) 
3.14 0 → 1 555 1.14 8.43 HOMO → LUMO (87 %) 
3.15 0 → 1 709 0.38 13.9 HOMO → LUMO (80 %) 
3.16 0 → 1 603 0.68 15.6 HOMO → LUMO (80 %) 
3.17 0 → 1 920 0.13 20.8 HOMO → LUMO (74 %) 
3.18 0 → 1 656 1.34 7.60 HOMO → LUMO (92 %) 
3.19 0 → 1 919 0.41 6.50 HOMO → LUMO (67 %) 
3.20 0 → 1 999 0.03 13.9 HOMO → LUMO (78 %) 

 0 → 7 514 0.30 11.8 HOMO-1 → LUMO 
(73 %) 

3.21 0 → 1 756 0.68 11.1 HOMO → LUMO (87 %) 
3.22 0 → 1 822 0.59 9.77 HOMO → LUMO (65 %) 
B’ 0 → 4 464 1.21 18.4 HOMO → LUMO (79 %) 

Таблиця 3.3. Параметри домінуючих переходів для розрахунку β0: максимум 
поглинання (λmax), нм; інтенсивність (f); µee – µgg, Д; та конфігурація 
електронного переходу. 

 

3.4. Співвідношення нелінійно-оптичних ефектів другого (β) та 

третього (σ) порядків 

Здатність комплексів 3.1-3.22 до двофотонної абсорбції оцінена 

розрахованим за формулою 3.1 відносним перерізом поглинання σ (σ для 

сполуки порівняння А' прийняте за 1). Експериментальне значення відоме лише 

для комплексу з флуоренільним замісником А (Рис. 3.1), яке складає 100 ± 13 

GM107. 
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Аналіз отриманих результатів показує, що, не зважаючи на підвищену 

донорну активність гетероциклічних замісників, їх введення в рутеній-

нітрозильні комплекси не збільшує здатність останніх до двофотонної абсорбції 

у порівнянні з вихідним комплексом А'. І в цілому кореляція між значеннями 

квадратичних (β та β0) та кубічної (σ) нелінійно-оптичних властивостей не 

спостерігається. Більш того, для сполук, у яких присутні два 

низькоенергетичних інтенсивних переходи (сполуки 3.2, 3.12, 3.19, 3.20, 3.22), 

найнижчий за енергією вносить у значення β0 більший вклад (Таблиця 3.2), у 

той час, як ефективнішим у ТРА є другий перехід – перехід з більш високою 

енергією (що, однак не спостерігається для сполуки 3.12. Така відмінність 

вказує на двоякий характер енергії переходу в передбаченні нелінійно-

оптичних властивостей сполук. 

У пуш-пульних сполуках, для яких можна застосовувати дворівневу 

модель опису гіперполяризовності, пропорційність β виразу 1/Е3 (рівняння 3.3) 

очікувано приводять до того, що основний вклад в β вносить саме перший, 

найнижчий за енергією електронний перехід (в основному ВЗМО-НВМО). Для 

досліджуваних комплексів [R-

T-RuII(Cl)2(NO)]+ на основі R-

заміщених терпіридинів НВМО 

практично повністю 

розташована на {Ru(NO)}-

фрагменті, й тому залишається 

«нечутливою» до зміни  

замісника86,  на відміну від 

ВЗМО, що зосереджена на 

трициклічному гетероциклі 

(Рис. 3.5). Випливає, що енергія 

ВЗМО виявляється ключовим 

мікроскопічним параметром, 

відповідальним за значення гіперполяризовності для комплексів 3.1-3.22: чим 

 

Рис. 3.5. Енергії ВЗМО (синім) та НВМО 
(червоним) для сполук 3.1-3.22, зображені по 
відношенню до β. 
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більша енергія ВЗМО, тим менша енергія електронного переходу, і, відповідно, 

вища гіперполяризовність сполук. 

Для σ, як виявляється, значення енергії переходу не відіграє такої значної 

ролі. Справді, за наявності двох низькоенергетичних переходів, другий є більш 

ефективним в ТРА і дає більше значення σ. У таблиці 3.3 єдиний параметр, що 

змінюється так само, як σ, є сила осцилятора f, що підтверджує той факт, що 

дані сполуки близькі до одновимірних пуш-пульних хромофорів, для яких 

спектри одно- та двофотонного поглинання дуже схожі. Тим не менш, 

теоретичний розрахунок точних абсолютних значень σ для даних комплексів є 

достатньо складною та нетривіальною задачею.  

Передбачені високі значення β ставлять водночас питання синтетичної 

доступності досліджених сполук, зокрема можливості отримання похідних 

трициклічних гетероциклічних фрагментів для їх подальшого введення в 

структуру терпіридинового ліганду. Зараз інтенсивно вивчаються кілька 

стратегій для отримання похідних даних сполук – досліджуються шляхи 

синтезу інденопіридинів (3.17-3.22)124, ізоіндолів (3.1) та піридоізоіндолів (3.13, 

3.14)125. Похідних трициклічних фрагментів комплексів 3.6-3.8  не було 

знайдено в літературі, що, можливо, пов’язано з нестабільністю таких сполук. 

Для того, щоб у першому наближенні оцінити стабільність отриманих 

комплексів нами були порівняні їх вільні енергії Гіббса (ΔG), отримані 

квантово-хімічними розрахунками. 

Для коректного порівняння ми вибрали лише ті комплекси, в яких 

трициклічна система містить метильований  атом Нітрогену, таким чином всі ці 

сполуки будуть ізомерами між собою. Виявляється, що комплекс на основі 

карбазолу 3.12 є найбільш стійким з них (енергію Гіббса для нього було 

прийнято за 0), а сполуки з високими значеннями β (3.8, 3.6, 3.7) є найменш 

стабільними (Рис. 3.6). Вірогідно, вища стабільність 3.12 пов’язана з наявністю 

в її структурі двох ароматичних фенільних 6 π-електронних кілець, у той час, як 

в сполуках 3.6-3.8 немає жодного.  
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Рис. 3.6. Розраховані за DFT енергія Гіббса та 
гіперполяризовність комплексів з N-метил 
гетероциклічними замісниками. 

 

Отже, в даному теоретичному досліджені передбачені для комплексів 1-22 

нелінійно-оптичні характеристики другого порядку (β) та третього порядку (σ) 

варіюють у широких межах. Отримані значення перерізу поглинання σ в 

основному нижчі за таке для сполуки порівняння А'. Але значення їх 

гіперполяризовності в деяких випадках в кілька разів перевищує значення для 

А'. Найбільші значення β відповідають сполукам з найбільшою серед ізомерів 

вільною енергією Гіббса, що, вірогідно, ставить під сумнів їх синтетичну 

легкодоступність.  
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РОЗДІЛ 4. ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РУТЕНІЙ-

НІТРОЗИЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ У ДВОФОТОННІЙ АБСОРБЦІЇ  

 

Заміна двох хлоро-лігандів на молекулу 2,2'-біпіридину, як було показано в 

розділі 2, призводить до зменшення квантового виходу вивільнення нітроген(ІІ) 

оксиду, однак дещо збільшує його ефективність у двофотонній абсорбції (ТРА). 

Загальну ефективність донора нітроген(ІІ) оксиду можна оцінити за його 

здатністю до вивільнення NO при активації сполуки двома фотонами. Для 

цього зручно використати параметр, аналогічний яскравості для флуорофорів, 

яка є добутком молярного коефіцієнту екстинкції люмінесцентної сполуки (ε) 

та квантового виходу люмінесценції (φлюм.). Для рутеній-нітрозильних сполук, 

що при опроміненні УФ-світлом вивільняють нітроген(ІІ) оксид, цей параметр 

буде добутком молярного коефіцієнту екстинкції комплексу та квантового 

виходу вивільнення NO (φ) – ε·φ. Замінюючи молярний коефіцієнт екстинкції 

на відповідний йому параметр для двофотонної абсорбції – переріз поглинання 

σ, ми отримаємо вираз σ·φ, який може слугувати параметром порівняння двох 

рутеній-нітрозильних комплексів у їх здатності виступати донорами NO при 

двофотонній активації.  

Стратегія пошуку оптимального донора нітроген(ІІ) оксиду має базуватися 

на підвищенні обох параметрів, у той час, як преференційним ми вважаємо 

саме збільшення параметру σ. Такий вибір пов’язаний у першу чергу з тим, що 

збільшення квантового виходу фотореакції в кілька разів може суттєво 

ускладнити процес отримання та подальшої роботи з рутеній-нітрозильним 

комплексом, оскільки навіть незначне опромінення його світлом УФ-видимої 

частини спектру буде ініціювати розклад комплексу.  

У цьому розділі будуть описані спроби збільшити значення перерізу 

поглинання ТРА шляхом хімічної модифікації структури органічних лігандів, 

що входять до складу рутеній-нітрозильних комплексів. Зокрема, буде 

розглянуто вплив збільшення спряження між донорною групою та рутеній-

терпіридиновим фрагментом на здатність комплексів до двофотонної абсорбції, 
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а також, як донорність замісника у структурі комплексу впливають на цю 

нелінійно-оптичну властивість комплексів. 

 

4.1. Вплив ефективності спряження між флуоренільним та терпіридин-

рутеній-нітрозильним фрагментами на здатність комплексів до ТРА 

 Ефективність переносу електронної густини від донора до акцептора в 

органічному флуореніл-терпіридиновому ліганді рутеній-нітрозильних 

комплексів залежить від кута між площиною терпіридину та площиною 

донорного фрагменту. Як було зазначено, перекриття орбіталей тим сильніше, 

чим більше косинус кута між ними.  

Сполуки, описані в розділі 3, містять подвійний зв’язок між трициклічною 

конденсованою системою та терпіридином. У такий спосіб енергія стеричної 

взаємодії атомів Гідрогену, що належать цим двом частинам ліганду (атоми 

Гідрогену в о-положенні до терпіридильного замісника у флуорені з атомами 

Гідрогену в о-положенні до флуоренільного замісника у терпіридині), 

зменшується, що робить можливим сплощення ліганду. Менший кут між 

середніми площинами донорного і акцепторного фрагментів робить спряження 

більш ефективним, і підвищує здатність молекул до прояву нелінійно-оптичних 

властивостей. 

Ця ідея була нами використана для отримання потенційно більш 

ефективних у ТРА рутеній-нітрозильних комплексів, за основу яких було взято 

сполуку bpy1 (Рис.2.2). У якості донорного фрагменту було вирішено 

використати флуоренільний замісник, що показав одне з найвищих значень 

перерізу поглинання ТРА в теоретичному дослідженні116 у порівнянні з 14 π-

електронними ароматичними конденсованими системами.  

Таким чином, для того, щоб виявити, яким чином зменшення торсійного 

кута вплине на ефективність сполуки у ТРА, нами була поставлена ціль 

отримання сполук, що зображені на рисунку 4.1 –  [Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 та 

[Ru(FCС3T)(bpy)NO](PF6)3, де органічними лігандами FCCT  та FCC3T  є 
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сполуки (E)-4'-(2-(9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)вініл)-2,2':6',2''-терпіридин та 

4'-((9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)етиніл)-2,2':6',2''-терпіридин відповідно. 

 

 

Рис. 4.1. Сполуки [Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 (внизу) 
та [Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3 (вгорі). 

 

Згідно з DFT-розрахунками, що були нами проведені для даних 

комплексів, кут між згаданими площинами дійсно зменшується при введені 

кратного зв’язку для просторового розділення двох фрагментів. Меншого 

значення він набуває в комплексі з лігандом, що містить подвійний зв’язок, 

проте значення косинуса майже не відрізняються для обох сполук, і наближено 

рівні 1 (Таблиця 4.1). 

L = FT 

 FCCT 

 FCC3T 

α = 31.99 (cos α = 0.85) 

α = 1.56° (cos α ≈ 1) 

α = 3.35° (cos α ≈ 1) 
 

Таблиця 4.1. Значення кута (та відповідного косинуса) між 
середніми площинами флуоренільного та терпіридинового 

фрагментів у комплексних катіонах [Ru(L)(bpy)NO]3+ з різними 
лігандами L. 

 

4.1.1. Синтез лігандів FCCT та FCC3T 

Спроба отримати ліганд з подвійним зв’язком між терпіридином та флуореном 

(FCCT) за конвергентними схемами синтезу дала можливість отримати ліганд з 

дуже низьким загальним виходом. З огляду на те, що фінальна стадія синтезу 
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проходила з виходом біля 4%, загальний вихід склав 0.3%. Шлях синтезу 

наведено на схемі 4.1. 

 

Схема 4.1. Синтез ліганду FCCT за конвергентною схемою. 

 

Терпіридинове ядро було сформоване у дві стадії за опублікованим раніше 

Констеблем і Вардом підходом126. Згідно з ним на першому етапі конденсація 

Кляйзена між 2-ацетилпіридином та ацетоном приводить до утворення 1,5-

ди(піридин-2-іл)пентан-1,3,5-тріону 4.1, а подальша циклізація з амоніаком дає 

можливість сформувати центральне кільце терпіридину, що заміщене по 4-му 

положенню (продукт 4.2). Залежно від того, наскільки ретельно відбувалася 

очистка сполуки 4.2, у 1Н-ЯМР спектрі може проявлятися пік в області 11 м.ч. 

(ДМСО-d6). Цей сигнал належить оцтовій кислоті, яка, згідно з літературними 

джерелами, утворює стабільний аддукт складу 1:1 з кетоном 4.2127. Це, однак, 

не справляє суттєвого впливу на перебіг наступної реакції. Перетворення 4.2 на 

бромпохідне зазвичай проводять при використанні в якості розчинника 

фосфорилброміду POBr3 
128. Ми замінили останній на більш дешевий N,N-
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диметилформамід, що майже не вплинуло на вихід реакції. Сполука 4.5 була 

отримана згідно з описаною в літературі методикою129.  

Для того, щоб досягти необхідної для проведення дослідження ТРА 

розчинності рутеній-нітрозильних комплексів, ми вводимо в структури 

останніх н-гексильні замісники по 9-му положенню флуоренільної системи, що 

відбувається на першому етапі модифікації флуоренільної компоненти. 

Остання стадія отримання ліганду FCCT проходить з низьким виходом 

основного продукту, як було зазначено вище. Встановити побічні продукти цієї 

реакції, на жаль, не вдалося. Однак нами були проведені спроби підвищити 

вихід фінальної стадії синтезу модифікацією умов її проходження. 

Зокрема, ми спробували змінити положення вінільної групи. У цьому 

варіанті арилгалогенідною компонентою в реакції Хека виступав терпіридин 

трифлат, у той час як вінільний фрагмент буде приєднаний до флуорену. Цей 

альтернативний варіант синтезу зображено на схемі 4.2. 

KBF3C2H3, Pd(OAc)2
PPh3, Cs2CO3

ТГФ, H2O, тиск

C6H13C6H13

N
N

N

OTf

+

N

N

N

C6H13C6H13

27%

Br

C6H13 C6H13 90 C, 48 год

N
N

N

OTf

OTf2

0 C, 48 год
70%

N

H
N

N

O

піридин

4.2

4.6

Pd(OAc)2, P(o-tolyl)3

Et3N

C6H13 C6H13 4.8

4.7

4.8 4.7 FCCT

 

Схема 4.2. Альтернативний шлях отримання сполуки FCCT. 

 

Наявність кращої відхідної трифлатної групи могла би забезпечити 

полегшення принаймні першої стадії реакції – окисного приєднання терпіридин 
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трифлату до каталізатору. Такий підхід, однак, не призвів до підвищення 

виходу останньої реакції каплінгу.  

Для перевірки можливості збільшення виходу реакції синтезу сполуки 

FCCT були також проведені спроби заміни розчинника (Et3N, діоксан, ДМФА), 

каталізатора (Pd(OAc)2/PPh3, Pd(OAc)2/P(o-tolyl)3, [Pd(PPh3)4]). У якості основ 

були використані поташ та Et3N. Жодна з досліджених варіацій умов реакції не 

привела до значного підвищення загального виходу ліганду. 

З огляду на те, що попередні спроби отримання сполуки, що принципово 

не відрізняються між собою, були не ефективними, ми вирішили кардинально 

змінити підхід до отримання ліганду FCCT. На відміну від початкового 

конвергентного варіанту, новий шлях передбачає лінійне перетворення вихідної 

сполуки (Схема 4.3). 

 

Схема 4.3. Синтез ліганду FCCT за лінійною схемою. 

 

Такий метод базується на введенні до молекули вже функціоналізованого 

подвійного зв’язку за реакцією Хека між алкільованим бромофлуореном 4.6 та 

етилакрилатом. Подальша можливість перетворення безпосередньо естерної 

групи на терпіридинове ядро виключає необхідність проведення ще однієї 



117 

 

реакції каплінгу. Стадія крос-сполучення була проведена за оптимізованою 

методикою, описаною в літературі для подібних сполук130.  Відновлення естеру 

4.9 із наступним окисненням отриманого алілового спирту приводить до 

утворення альдегіду 4.11. За основу для проведення цієї стадії було взято 

описану в літературі методику відновлення заміщеного естеру акрилової 

кислоти131. Далі за типовою схемою отримання терпіридину, виходячи з 

відповідного альдегіду, за конденсацією Кляйзена було отримано халкон 4.12. 

А подальша реакція Міхаеля між сполукою 4.12 та сіллю Кронке з наступною 

гетероциклізацію дала можливість отримати FCCT із загальним виходом 11%. 

Механізм реакції наведений на схемі 4.4. 

 

Схема 4.4. Механізм реакції Міхаеля між альдегідом 4.12 та сіллю Кронке з 
наступною гетероциклізацією. 
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Будова молекули FCCT підтверджена методом ЯМР (1Н, 13С), 2D-методиками 

ЯМР-спектроскопії, та мас-спектрометрією високої роздільної здатності 

(HRMS). 

Сіль Кронке, 1-(2-оксо-2-(піридин-2-іл)етил)піридин-1-ій йодид, була 

отримана за відомою методикою реакції Ортолеви-Кінга, згідно з якою 2-

ацетилпіридин взаємодіє з піридиновим розчином йоду132 (схема 4.5). 

 

Схема 4.5. Синтез солі 1-(2-оксо-2-
(піридин-2-іл)етил)піридин-1-ій йодиду. 

 

Ліганд, що містить потрійний зв’язок між донорним та акцепторним 

фрагментами комплексу, був синтезований за конвергентною схемою у 7 стадій  

(Схема 4.6).  

 

Реакція терпіридону 4.2 з трифлатним ангідридом проходить з хорошим 

виходом з утворенням терпіридин трифлату 4.7, що було підтверджено появою 

сигналу при -72.9 м.ч. у 19F-ЯМР спектрі. 

 

Схема 4.6. Синтез ліганду FCC3T. 
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Алкільоване похідне флуорену 4.6 за реакцією Соногашири з 

етинілтриметилсіланом утворює сполуку 4.13, триметилсилільна група якої 

була знята в основних умовах з утворенням етинілфлуорену 4.14. 

Останнім кроком у синтезі ліганду є реакція крос-сполучення 2-етиніл-9,9-

дигексил-9Н-флуорену 4.14 з (2,2':6',2''-терпіридин-4'-іл) 

трифлуорометилсульфонатом  4.7 з утвореням FCC3T з виходом 42%. 

Загальний вихід синтезу ліганду склав 4.6%. Будову сполуки підтверджено 

методом ЯМР (1Н, 13С) та елементним аналізом. 

 

4.1.2. Синтез рутеній-нітрозильних комплексів на основі лігандів FCCT та 

FCC3T 

Першим кроком у синтезі рутеній-нітрозильних комплексів з 

терпіридиновими лігандами FCCT та FCC3T є взаємодія останніх зі сполукою-

джерелом атома Рутенію, яким виступає рутеній(ІІІ) хлорид (Схема 4.7). 

 

Схема 4.7. Загальна схема синтезу рутеній-нітрозильних комплексів на основі 
терпіридинового ліганду та 2,2'-біпіридину. Синім кольором виділено протон 
Н(1) в 6-ому положенні 2,2'-біпіридину. 
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Обраний нами метод синтезу відрізняється від того, що був використаний 

для отримання сполук cis1 та trans1, в яких рутеній-нітрозильний фрагмент 

вводиться в структуру комплексу в одну стадію при взаємодії K2[RuCl5(NO)] з 

лігандом86. Основною перевагою нового підходу є утворення меншої кількості 

небажаного гомолептичного комплексу [Ru(tpy)2]
2+.  

Отже, перша стадія отримання комплексу полягає у взаємодії сполук FCCT 

або FCC3T з RuCl3, в результаті якої утворюється парамагнітний комплекс А 

(Схема 4.7). На другому кроці А взаємодіє з 2,2'-біпіридином у присутності 

триетиламіну з утворенням діамагнітного комплексу В. Використання 

триетиламіну сприяє полегшенню відновлення RuIII  до RuII. Імовірний механізм 

процесу представлено на схемі 4.8. 

 

Схема 4.8. Імовірний механізм відновлення Рутенію в присутності 
триетиламіну. 

 

Припущення щодо механізму базується на раніше запропонованих 

механізмах відновлення комплексів перехідних металів амінами133,134. Ці 

механізми передбачають координацію амінів до атомів металів з подальшим 

включенням останніх у сусідній С-Н зв’язок, що супроводжується його 

розривом. Процес завершується відновленням металічного центру та 

дисоціацією з відривом протону. Схожий механізм першої стадії процесу було 
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опубліковано для серії комплексів перехідних металів (Pd, Rh, Fe, Ru, 

Au)134,135,136. Однак у випадку комплексів з октаедричним поліедром 

([Fe(CN)6]
3ˉ, [Ru(bpy)3]

3+), які не здатні до координації триетиламіну за 

асоціативним механізмом, процес переходу електрону від молекули 

триетиламіну, ймовірно, відбувається без зв’язування останнього з комплексом 

(крок 1, схема 4.8). Комплекс B, скоріше можна віднести до такого випадку.  

Імінієвий катіон, що утворюється внаслідок окиснення триетиламіну, 

зазнає гідролізу до карбіноламіну (крок 2, схема 4.8), що розпадається з 

утворенням діетиламіну та ацетальдегіду (крок 3).  

Використання на другій стадії синтезу літій хлориду перешкоджає 

утворенню значної кількості гомолептичного комплексу внаслідок зменшення 

дисоціації хлоро-лігандів в утвореному комплексі B. 

Реакції з утворенням комплексів C і D можна легко відслідковувати за 

допомогою ЯМР-спектроскопії. Протон H(1) у позиції 6 біпіридину (зображено 

синім кольором на схемі 4.7) просторово зближений з єдиним монодентатним 

лігандом у комплексі. Його хімічний зсув у спектрах 1Н-ЯМР сильно залежить 

від природи цього ліганду (Cl, NO2, NO). Справді, згідно з кристалографічними 

даними, отриманими для аналогічного з точки зору будови координаційного 

поліедру комплексу,  також представленого в цій роботі, ([RuII(MeO-

Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 – Розділ 5), відстань між протоном Н(1) та атомами N(1) 

і О(1) в комплексі D складають 2.595(1) та 2.719(1) Å відповідно. Тому, заміна 

ліганду Clˉ на NO2ˉ і нарешті на NO+ веде до поступового зсуву піку протону 

Н(1) в сильне поле. Візуально цей ефект зображено на рисунку 4.2 для 

комплексу на основі ліганду FCC3T. У випадку, коли до складу комплексу 

окрім терпіридинового ліганду та 2,2'-біпіридину, входить атом Cl, хімічний 

зсув протону Н(1) складає 10.23 м.ч. (у CD3OD), у той час як для його нітро-

аналогу пік відповідного протону знаходиться при 9.90 м.ч. (у CD3OD). Для 

фінального рутеній-нітрозильного комплексу пік, щоправда, у спектрі розчину 

в CD3CN, ще сильніше зміщений у сильне поле і його хімічний зсув складає 

9.31 м.ч. 
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4.1.3 Електронні спектри [Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 та 

[Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3.  

Експериментальні електронні спектри обох комплексів та спектри, 

отримані з квантово-хімічних розрахунків, представлені на рисунку 4.3. 

  

Рис. 4.3. Експериментальні та розраховані за TD-DFT електронні спектри 
комплексів [Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 (зліва) та [Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3 
(справа). 

 

 

Рис. 4.2. Зміна спектрів 1Н-ЯМР при заміні монодентатного ліганду. Спектри 
сполук [Ru(FCC3T)(bpy)Cl]Cl та [Ru(FCC3T)(bpy)NO2]Cl отримані з їх розчинів 
у CD3OD, а [Ru(FCC3T)(bpy)NO]Cl – з розчину в CD3CN. 



123 

 

Квантово-хімічні розрахунки проводилися на комплексах, що в 9 

положенні флуоренільного фрагменту містять метильні замісники замість н-

гексильних. Це полегшує процес оптимізації геометрії сполуки, при цьому не 

впливаючи суттєво на розподіл електронної густини в йоні. Найбільш 

очевидною відмінністю спектру комплексу з лігандом FCC3T є наявність двох 

смуг поглинання в області 350-500 нм, у той час як в електронному спектрі 

сполуки [Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 лише одна смуга поглинання спостерігається 

за цих довжин хвиль. Спектри, розраховані за методом TD-DFT досить добре 

узгоджуються з експериментально отриманими. Найбільше відхилення в 0.35 

еВ можна спостерігається для низькоенергетичної смуги комплексу 

[Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3.  

 Експериментальний спектр Розрахований спектр 

λmax (нм) ε (моль-1·л·см-1) λmax (нм) f 

Смуга 1 308 36 215 291 0.8189 
Смуга 2 493 25 103 432 1.6337 
Таблиця 4.2. Смуги поглинання в електронному спектрі сполуки 
[Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3, та аналогічні смуги поглинання для йону  
[Ru(FCCT)(bpy)NO]3+, розраховані за TD-DFT на рівні теорії 
CAM-B3LYP/6-31G*. 

 

Параметри смуг поглинання в експериментальному та розрахованому 

електронних спектрах для комплексу [Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 представлені в 

таблиці 4.2, для комплексу [Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3 – у таблиці 4.3. 

 Експериментальний спектр Розрахований спектр 

λmax (нм) ε (моль-1·л·см-1) λmax (нм) f 

Смуга 1 296 47 386 279 0.8010 
Смуга 2 375 18 729 381 0.8425 
Смуга 3 465 20 200 457 0.8027 
Таблиця 4.3. Смуги поглинання в електронному спектрі сполуки 
[Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3, та аналогічні смуги поглинання для йону  
[Ru(FCC3T)(bpy)NO]3+, розраховані за TD-DFT на рівні теорії 
CAM-B3LYP/6-31G*. 
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Перехід λmax f Конфігурація переходу Характер переходу 

     

Смуга 1     

0 → 25 293 0.1725 16% χ160 → χ175 + 8% χ171 → χ176 + 7% χ173 → χ176 bpy → bpy + NO 

0 → 26 291 0.1857 21% χ168 → χ177 + 16% χ167 → χ183 tpy +bpy → tpy 

0 → 27 287 0.4607 53% χ174 → χ182 флуорен → tpy + -C=C- 

     

Смуга 2     

0 → 6 441 0.2951 34% χ169 → χ175 + 22% χ167 → χ175 + 22% χ170 → χ175 Ru(bpy)NO → Ru(bpy)NO 

0 → 7 432 1.3386 64% χ174 → χ177 флуорен + -С=С- → tpy + -C=C- 

     

Таблиця 4.4. Розраховані за TD-DFT максимуми абсорбції, сили осцилятора та конфігурації електронних переходів, а 
також характер відповідних переходів катіону [Ru(FCCT)(bpy)(NO)]3+. Орбіталь 174 є ВЗМО, орбіталь 175 – НВМО. 
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Перехід λmax f Конфігурація переходу Характер переходу 

     

Смуга 1     

0 → 18 292 0.2466 66% χ169 → χ176 tpy → Ru(tpy)NO 

0 → 21 279 0.2632 35% χ166 → χ174 + 17% χ173 → χ180 tpy + флуорен → Ru(tpy)NO 

0 → 26 270 0.2912 85% χ168 → χ177 bpy → bpy 

     

Смуга 2     

0 → 4 393 0.1439 67% χ165 → χ175 Ru(bpy) → Ru(NO) 

0 → 6 381 0.6986 55% χ173 → χ176 флуорен → Ru(tpy)NO 

     

Смуга 3     

0 → 1 457 0.8027 76% χ173 → χ174 флуорен → Ru(NO) 

     

Таблиця 4.5. Розраховані за TD-DFT максимуми абсорбції, сили осцилятора та конфігурації електронних переходів, а 
також характер відповідних переходів сполуки [Ru(FCC3T)(bpy)(NO)]3+. Орбіталь 173 є ВЗМО, орбіталь 174 – НВМО. 

 

 

 



126 

 

Детальні описи електронних переходів, відповідальних за появу смуг в 

УФ-видимих спектрах сполук [Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 та 

[Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3, представлені у таблицях 4.4 та 4.5 відповідно. 

Аналіз орбіталей, що беруть участь в електронних переходах катіону 

[Ru(FCCT)(bpy)(NO)]3+ показує, що жодне збудження молекули не приводить 

до активації переносу електронної густини безпосередньо з флуоренілу на 

фрагмент {RuNO}, а найменш енергетичний інтенсивний перехід (0 → 7) 

відбувається суто в межах флуореніл-терпіридинового ліганду. 

Зовсім інша картина спостерігається для йону [Ru(FCC3T)(bpy)(NO)]3+. 

Обидві низькоенергетичні смуги поглинання (λ = 465 нм, λ = 375 нм) зумовлені 

наявністю переходів, при яких електронна густина зміщується на акцепторний 

рутеній-нітрозильний фрагмент з флуорену (таблиця 4.5). 

Цікаво, що аналогічні переходи все ж присутні у сполуці 

[Ru(FCCT)(bpy)(NO)](PF6)3, проте їх інтенсивність дуже мала. Зокрема, перехід 

на другий збуджений рівень (λ = 559 нм) є в основному переходом ВЗМО → 

НВМО (71%), і зумовлює перенос електрону саме з флуорену на {Ru(bpy)NO}, 

однак ми не спостерігаємо такого 

поглинання, ані в теоретично 

розрахованому спектрі, ані в 

експериментальному внаслідок 

його малої інтенсивності (f = 

0.0009). Поясненням цьому може 

бути ортогональність орбіталей 

ВЗМО та НВМО між собою (Рис. 

4.4), і, відповідно, неможливість 

ефективної передачі електрона від 

донора до акцептора. 

Інший перехід, у конфігурацію 

якого, згідно з розрахунками, вносить вклад перехід електронної густини з 

флуорену на рутеній-нітрозильний фрагмент, це перехід 0 → 6 при λ = 441 нм. 

 

Рис. 4.4. Орбіталі ВЗМО та НВМО 
катіону [Ru(FCCT)(bpy)(NO)]3+. 
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Згідно з таблицею 4.4 це збудження не передбачає такого характеру переносу 

електрону, однак все ж 4% у 0 → 6 вносить перехід χ174 → χ176, де 174 – ВЗМО, 

а 176 – орбіталь, зосереджена на {RuNO}-фрагменті, що, однак, повернута на 

90° навколо осі Ru-N відносно орбіталі 175, зображеної на рисунку 4.4. Таке 

розташування орбіталей 174 та 176 робить можливим перенос електрону з 

флуорену на рутеній-нітрозильний фрагмент, проте його малий вклад у перехід 

0 → 6 робить його неефективним. 

На відміну від сполуки 

[Ru(FCCT)(bpy)(NO)](PF6)3, у 

комплексі з лігандом FCC3T усі 

переходи флуорен → {RuNO} 

мають значну інтенсивність, і, 

зокрема, орбіталі ВЗМО та НВМО, 

які беруть участь в найменш 

енергетичному електронному 

переході 0 → 1 і зумовлюють появу 

смуги 3, не є ортогональними (рис. 

4.5). 

З огляду на отримані 

результати теоретичного дослідження, ми припустили, що вивільнення 

нітроген(ІІ) оксиду при опроміненні сполуки з потрійним зв’язком буде 

відбуватися значно ефективніше, ніж у випадку комплексу з подвійним 

зв’язком. У першому випадку перенос електронної густини на антизв’язуючу за 

своїм характером вільну орбіталь на фрагменті {Ru-NO} відбувається значно 

легше, й опромінення сполуки на всьому діапазоні довжин хвиль 350-600 нм 

буде ініціювати розрив зв’язку Ru-NO. 

 

4.1.4. Дослідження вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з комплексів 

[Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 та [Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3 

 

Рис. 4.5. Орбіталі ВЗМО та НВМО 
катіону [Ru(FCC3T)(bpy)(NO)]3+. 
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Дослідження процесу вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з комплексів 

проводилося на їх розчинах в ацетонітрилі. Опромінення відбувалося при 

довжині хвилі λ = 436 нм. Зміна електронних спектрів розчинів сполук, що 

спостерігалася під час експерименту, представлена на рисунку 4.6. 

  

Рис. 4.6. Зміна електронного спектру ацетонітрильних розчинів сполук 
[Ru(FCCT)(bpy)(NO)](PF6)3 (зліва) та [Ru(FCC3T)(bpy)(NO)](PF6)3 (справа) при 
опроміненні його електромагнітними хвилями з довжиною λ = 436 нм. 

 

Наявність чітких ізобестичних точок в обох випадках (393, 354, 327, 255 

нм – сполука [Ru(FCCT)(bpy)(NO)](PF6)3; 491, 461, 383, 253 – сполука 

[Ru(FCC3T)(bpy)(NO)](PF6)3) свідчить про безпосереднє перетворення вихідних 

комплексів у фінальні фотопродукти без утворення інтермедіатів. Зворотної 

реакції не спостерігалося при зупинці процесу опромінення розчинів сполук.  

Цікаво, що квантовий вихід реакції вивільнення нітроген(ІІ) оксиду для 

обох сполук виявився однаковим, і склав 0.03. Це суперечить припущенню, що 

сполука, в якій збудження приводить до переносу електронної густини з 

флуорену на рутеній-нітрозильний фрагмент – [Ru(FCC3T)(bpy)(NO)](PF6)3 – 

має проявляти підвищену здатність до вивільнення NO. Очевидно, перехід 

електронної густини з донорної частини комплексу на антизв’язуючу орбіталь, 

зосереджену на фрагменті {RuNO}, – не єдиний фактор, що впливає на 

ефективність фотоактивованого вивільнення нітроген(ІІ) оксиду. 

Слід відмітити, що, як і у випадку сполуки bpy1, відсутність широкої 

смуги поглинання у спектрах фотопродуктів в області 500-700 нм може 
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свідчити про утворення комплексів Рутенію в ступені окиснення +2 – 

[Ru(FCCT)(bpy)(CH3CN)]2+ та [Ru(FCC3T)(bpy)(CH3CN)]2+. 

 

4.1.5. Дослідження двофотонної абсорбції сполук 

[Ru(FCCT)(bpy)(NO)](PF6)3 та [Ru(FCC3T)(bpy)(NO)](PF6)3 

Дослідження двофотонної абсорбції обох комплексів проводилися за 

різних значень інтенсивності лазерного випромінювання. Збільшення енергії 

лазерних імпульсів (що відповідає збільшенню інтенсивності збуджуючого 

світла) приводить до майже лінійного зменшення пропускання випромінювання 

зразком (Рис. 4.7). Цей факт, а також відсутність значного викривлення фонової 

лінії пропускання, свідчать про те, що інші ефекти, окрім двофотонного 

поглинання, не відбуваються під час експерименту. Криві зміни пропускання 

наведені на рисунку 4.7.  

  

 
 
Рис. 4.7. Криві пропускання лазерного 
випромінювання λ = 800 нм для 
сполук [Ru(FCCT)(bpy)(NO)](PF6)3 
(зліва вгорі) та 
[Ru(FCC3T)(bpy)(NO)](PF6)3 (справа 
вгорі). Зменшення пропускання зразків 
зі збільшенням інтенсивності 
випромінювання (справа внизу). 

 



130 

 

Отримані значення коефіцієнтів двофотонної абсорбції та розраховані 

відповідні значення перерізів поглинання ТРА наведені в таблиці 4.6. 

Сполука β·1011 см/Вт σ, GM 

[Ru(FCCT)(bpy)(NO)](PF6)3 3.17 131 

[Ru(FCC3T)(bpy)(NO)](PF6)3 3.63 150 

Таблиця 4.6. Значення коефіцієнту двофотонної абсорбції та 
перерізу поглинання для сполук cis2, trans2, bpy2. 

 

Таким чином, введення кратного зв’язку між донорною групою та 

акцепторним терпіридин-рутеній-нітрозильним фрагментом в органічному 

ліганді зменшує стеричну взаємодію між ними і сплощує ліганд. Це зумовлює 

більш ефективну взаємодію π-систем обох частин ліганду й полегшує процес 

внутрішньомолекулярного переносу заряду. Даний ефект проявляється у 

батохромному зміщенні низькоенергетичних електронних переходів у сполуках 

та збільшенні їх ефективності у двофотонній абсорбції. Сполука 

[Ru(FCCT)(bpy)(NO)](PF6)3 проявляє дещо гіршу здатність до двофотонної 

абсорбції за довжини хвилі λ = 800 нм у порівнянні з комплексом 

[Ru(FCC3T)(bpy)(NO)](PF6)3. Введення потрійного зв’язку в загальному 

приводить до збільшення перерізу поглинання на 40%, у той час як подвійний 

зв’язок зумовлює підвищення σ тільки на 21%. Одним із пояснень такої різниці 

може бути конфігурація електронних переходів обох сполук, а саме: жодний з 

електронних переходів у молекулярному йоні [Ru(FCCT)(bpy)(NO)]3+ не є за 

своїм характером переносом електронної густини з флуоренільного на {RuNO}-

фрагмент, тим самим виключається ймовірність інтенсивного переходу зі 

значною зміною дипольного моменту молекули.  
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4.2 Вплив донорної сили замісників у терпіридинових лігандах на 

ефективність рутеній-нітрозильних комплексів у ТРА. 

Ефективність сполук у ТРА залежить від багатьох факторів. Одним із 

ключових параметрів молекули, що визначає її здатність до поглинання двох 

фотонів певної енергії, є симетрія молекули. Зокрема відомо, що правила 

відбору для переходів у центросиметричних молекулах відрізняються від таких 

для нецентросиметричних молекул, і спектри двофотонної та однофотонної 

абсорбції часто сильно відрізняються104. Рутеній-нітрозильні комплекси, що 

розглядаються в рамках даної дисертаційної роботи, відносяться до 

нецентросиметричних дипольних сполук. Як було зазначено в розділі 3, для 

оцінки перерізу поглинання у ТРА полярних молекул, в яких спостерігається 

інтенсивний перенос електронної густини при збудженні, можна користуватися 

наближеною дворівневою моделлю. Згідно з нею σ можна описати формулою 

3.1 (див. розділ 3): 

���� ≈  ��� !(#$$ − #&&) 
(ħ * Г,&$  

Збільшення ефективності спряження у ланцюгу π-зв’язків між донором та 

акцептором в молекулі приводить до зменшення енергії між ВЗМО та НВМО, 

що зменшує значення Ege, та збільшує інтенсивність переходу (f). Така зміна у 

підсумку дає деяке зростання σ. Інший фактор, що справляє суттєвий вплив на 

значення перерізу поглинання – зміна дипольного моменту (Δμ = μee – μgg) 

молекули під час збудження, причому σ квадратично залежить від цього 

параметру.  

Збільшення параметру Δμ може бути досягнуте за рахунок збільшення 

полярності молекули. При цьому за наявності сильно акцепторного рутеній-

нітрозильного сайту введення електронозбагаченої донорної групи в структуру 

могло б забезпечити суттєве збільшення диполю. Флуорен частково відіграє 

роль такої групи, проте додаткове підвищення його донорної здатності 

дозволить зрозуміти, як збільшення полярності та пуш-пульного характеру 

молекули вплине на її здатність до ТРА. Тому, нами була проведена спроба 
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ввести донорний замісник у флуоренільний фрагмент терпіридинового ліганду. 

Таким замісником була обрана диметиламіногрупа (DMA). Цільовими 

лігандами, таким чином, виступили DMAFT та DMAFCCT (Рис. 4.8).  

 

Рис. 4.8. Стратегії підвищення перерізу поглинання у ТРА шляхом 
модифікації структури терпіридинового ліганду. 

 

4.2.1. Синтез сполук DMAFT та DMAFCCT та комплексів на їх основі 

За першою спробою сполука DMAFT була отримана у 7 стадій (Схема 4.9). 

Перші чотири кроки є модифікацією флуоренільного фрагменту – введення н-

гексильних замісників з утворенням сполуки 4.6, її нітрування (сполука 4.15), 

відновлення нітрогрупи у 7 положенні до аміно-функції (сполука 4.16) та 

метилювання останньої з утворенням 7-бромо-9,9-дигексил-N,N-диметил-9H-

флуорен-2-аміну (4.17). Модифікація проходила за дещо зміненою методикою, 

описаною в літературі137. Дві останні стадії синтезу – конденсація з 2-

ацетилпіридином та реакція Міхаеля з наступною гетероциклізацією – були 

проведені аналогічно реакціям, використаним для синтезу сполуки FCCT, хоча 

з дещо нижчими виходами. Таким чином, загальний вихід сполуки DMAFT 

склав 2%. 
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Спроба оптимізувати шлях синтезу дозволила збільшити загальний вихід 

продукту до 6%. Найменший вихід серед 7 стадій синтезу спостерігався на 

етапі метилювання аміногрупи. Поряд із дизаміщеним продуктом у реакційній 

суміші був присутній монозаміщений продукт та вихідна речовина, при цьому 

використання більших кількостей метилйодиду не дозволяло отримати 

виключно диметиламінофлуоренільне похідне; щоправда, всі три сполуки 

можна виділити за допомогою колонкової хроматографії та ввести в реакцію 

повторно.  

У 2014 році було опубліковано інший метод отримання 

диметиламінопохідних ароматичних сполук, причому вихідною речовиною для 

них виступають у такому підході відповідні нітросполуки (Схема 4.10) 138,139.  

 

Схема 4.10. Отримання диметиламінопохідного 
з відповідної нітросполуки в одну стадію.  

 

 

Схема 4.9. Схема синтезу сполуки DMAFT. 



134 

 

Цей метод не є широковживаним, проте дозволяє отримати 

диметиламінопохідне в одну стадію без використання токсичних метилюючих 

реагентів, як наприклад метилйодид чи диметилсульфат. Перетворення 

проходить в одну стадію, за наявності йонів Fe2+ як каталізатора.  Метилюючим 

агентом в реакції виступає диметилсульфоксид. Механізм реакції включає 

першочергове відновлення нітрофлуорену до відповідного аміну. Саме на 

даному етапі, згідно з дослідженнями Беллера та співробітників, йони заліза 

відіграють роль каталізатора, а мурашина кислота виступає донором атомів 

Гідрогену140. Ацилювання ДМСО приводить до утворення інтермедіату, який за 

перегрупуванням Пуммерера перетворюється на метиленсульфонієвий катіон 

4.20 (Схема 4.11).  

 

Схема 4.11. Механізм метилювання ароматичної аміногрупи 
диметилсульфоксидом у присутності мурашиної кислоти. (R = 7-
бромо-9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл). 

 

Подальша нуклеофільна атака аміну веде до утворення сполуки 4.21, а 

елімінування з 4.21 метилтіолу приводить до іміну 4.22, який, відновлюючись 

мурашиною кислотою, утворює монометилпохідне. Виступаючи нуклеофілом, 

проміжний продукт 4.23, знову атакує катіон 4.20, що в результаті приводить до 

утворення диметиламіногрупи. 
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Вихід реакції метилювання в таких умовах складає 63%, у той час як 

варіант перетворення нітросполуки в диметиламінопохідне у дві стадії через 

етап відновлення в загальному дає 22%. Таким чином, ми майже в три рази 

збільшили вихід синтезу DMAFT, який склав 6%. 

Спроба отримання сполуки DMAFCCT за конвергентним синтезом (8 

стадій), що аналогічний зображеним на схемі 4.1 та 4.2 підходам до синтезу 

сполуки FCCT, виявилася не ефективною. Загальний вихід склав 0.2%. Як і у 

випадку синтезу FCCT, остання стадія – каплінг Хека між сполуками 4.17 та 4.5 

– проходила з дуже низьким виходом – 3%.  

Тому, синтез DMAFCCT був проведений за лінійною схемою, що є 

комбінацією методів отримання FCCT та DMAFT. Перші три стадії аналогічні  

першим стадіям синтезу DMAFT (Схема 4.9), останні п’ять – стадіям 

перетворення сполуки 4.6 на фінальний ліганд FCCT (Схема 4.3), з тією лише 

відмінністю, що флуорен у цьому випадку містив диметиламіногрупу. 

Проте, введення донорної функції в структуру флуорену суттєво змінила 

процес проходження стадії каплінгу з етилакрилатом та подальше перетворення 

естерної групи. Зокрема, вихід реакції Хека між етилакрилатом та сполукою 

4.17  виявився майже в 4 рази нижчим, ніж для аналогічної реакції сполуки 4.6, 

що проходила в тих самих умовах (Схема 4.12). 

 

Схема 4.12. Порівняння виходів реакції каплінгу 
етилакрилату з 2-бромофлуореном (4.6), та його 
диметиламіно-аналогом (4.17) до оптимізації синтезу. 

 

Спроба замінити каталітичну систему Pd(OAc)2/P(o-tolyl)3 на інший 

паладієвий каталізатор – [Pd(PPh3)4] підвищила вихід всього на 2%. Проте, у 
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випадку, коли обидва каталізатори були введені в реакційну суміш, вихід 

сполуки 4.24 склав 77%.  

Наступні перетворення, що були проведені для отримання сполуки 

DMAFCCT, наведені на схемі 4.13. 

 

Схема 4.13. Синтез DMAFCCT. 

 

Відновлення естеру 4.24 диізобутилалюміній гідридом приводить до 

утворення спирту 4.25, який при окисненні перетворюється на альдегід 4.26. 

Аналогічне перетворення досить легко відбувалося для сполуки 4.9 (аналог 

сполуки 4.24 без диметиламіногрупи). Проте відновлення й подальше 

окиснення сполуки 4.24 проходить не так однозначно.  

Сполука 4.25 за методикою не очищується, і після виділення її з реакційної 

суміші вводиться в наступну реакцію з можливо присутніми в ній домішками. 

Така процедура зменшує можливість проходження на повітрі побічних реакцій 

із цим аліловим спиртом. В аналогічному випадку синтезу сполуки FCCT, 

отриманий відновленням аліловий спирт, був розчинений у CHCl3, й окиснений 

за допомогою манган(IV) оксиду, що в результаті привело до утворення 

відповідного альдегіду з хорошим виходом. Проте навіть при нетривалому 

перебуванні на повітрі сполуки 4.25, вона зазнає певних перетворень, що легко 

спостерігати за допомогою тонкошарової хроматографії. Досить швидко 

замість однієї блідо-жовтої плями з голубою флуоресценцією, що відповідає 

спирту 4.25, з’являється ще одна, з дещо меншим значенням Rf. Подальша 
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реакція окиснення суміші цих двох продуктів приводить до утворення 

бажаного альдегіду 4.26 та ще одного продукту. Причому співвідношення між 

значеннями Rf для цих двох компонентів суміші таке ж, як і для сполук на 

попередній стадії синтезу. 

На жаль, встановити будову побічного продукту не вдалося. Одним із 

можливих варіантів перетворення, що відбувається зі сполукою 4.25, може бути 

алільне перегрупування. Як було показано в дослідженнях наукової групи 

Джина Ку141, алілові спирти здатні до перегрупування у присутності води, 

щоправда за підвищенних температур. Так, нагрівання їх водних розчинів до 

40-100 οC приводить до ізомеризації алілових спиртів з виходами від 56% до 

99% , при цьому вода відіграє роль кислотного каталізатора. Також, виявлено, 

що наявність спряжених з подвійним зв’язком донорних груп сприяє 

полегшенню процесу ізомеризації. З огляду на це, ми припускаємо, що 

наступна реакція може проходити в процесі виділення спирту 4.25 з реакційної 

суміші та його знаходження на повітрі: 

 

Схема 4.14. Ізомеризація алілового спирту 4.25 у 
присутності води. 

 

Ця стадія синтезу та наступний процес окиснення досить сильно 

зменшують загальний вихід продукту DMAFCCT. На відміну від реакції 

окиснення за допомогою MnO2 сполуки 4.10, що завершується впродовж двох 

діб, окиснення у такий спосіб алілового спирту 4.25  не відбувається взагалі, а 

довготривале знаходження сполуки в розчині приводить к утворенню ще 

більшої кількості побічного продукту. Додаткове пропускання повітря через 

розчин сприяє частковому окисненню з утворенням альдегіду 4.26, проте 

швидка деградація спирту не дає можливості використати цей підхід. 
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Також були проведені експерименти з окиснення спирту чистим киснем, 

2-йодоксибензойною кислотою (IBX). Найбільш ефективним виявився метод 

окиснення спирту реактивом Десса-Мартіна. Максимальний вихід, що 

спостерігався для цієї реакції, склав 79%. Наступна конденсація та реакція 

Міхаеля проходили з достатньо гарними виходами. 

Синтез координаційних сполук на основі лігандів DMAFT та DMAFCCT 

відбувався аналогічно загальній схемі 4.7. Проте отримати фінальний рутеній-

нітрозильний комплекс не вдалося з жодним із них. На другій стадії реакції – 

отримання комплексу В – де стає можливим дослідження продукту методом 

ЯМР (комплекс стає діамагнітним), ми спостерігали зменшення інтегральної 

інтенсивності протонів диметиламіногрупи, і співвідношення інтенсивностей 

протонів н-гексильних замісників та протонів групи –NMe2 різко 

зменшувалося. У крайньому випадку ми спостерігали деметилювання 

диметиламіногрупи до утворення монометиламінопохідного. Поясненням 

цьому явищу може бути ймовірне окиснення групи –NMe2 за участі RuIII , яке 

відбувається аналогічно процесу окиснення триетиламіну на другій стадії 

синтезу комплексу, що було описано в пункті 4.1.2. Таким чином відновлення 

RuIII  та приєднання молекули 2,2'-біпіридину, приводить до утворення 

монометиламінопохідного (Схема 4.15). 

 

Схема 4.15. Cтадія синтезу комплексу [Ru(DMAFT)(bpy)Cl]Cl, на якій 
відбувається часткове деметилювання диметиламіногрупи. 

 

Цей процес є неочікуваним для нас, оскільки на відміну від триетиламіну, 

неподілена пара електронів атома Нітрогену аміногрупи в ліганді DMAFT є 

сильно спряжена з π-системою комплексу, що підтверджується її плоскою 

будовою, отриманою при оптимізації геометрії йону квантово-хімічними 
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методами. Тому, відновлювальні властивості групи –NMe2 в комплексі, 

ймовірно, слабші. В результаті реакції було отримано суміш сполук, яку 

розділити, на жаль, досить складно. Тим не менш, отримання комплексів з 

цими лігандами може стати можливим за умови модифікації застосованого в 

цій роботі підходу до отримання рутеній-нітрозильних комплексів. 

 

4.2.2. Залежність перерізу поглинання ТРА від донорної сили замісника в 

ряду рутеній-нітрозильних комплексів із заміщеними фенілтерпіридинами 

З огляду на складність процесу отримання заміщених 

флуоренілтерпіридинів, нами було отримано серію комплексів, в яких 

лігандами виступали фенілтерпіридини. У цих сполуках положення 4 

бензенового кільця заміщене різними за своєю електронодонорною здатністю 

групами: -NO2, -H, -Br, -OMe, -NEt2. Ці комплекси є аналогами сполук cis1 та 

trans1. Перша стадія їх отримання, як і у випадку інших комплексів, описаних в 

даній роботі, – це взаємодія рутеній(ІІІ) хлориду з відповідним 

фенілтерпіридином, а другою стадією є пропускання газоподібного NO через 

розчин комплексу в ДМФА, що приводить до утворення цис- та транс-ізомерів 

комплексів загального складу [Ru(RPh-tpy)Cl2NO]+. Було також досліджено 

процесс вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з отриманих сполук. Дані представлені 

у таблиці 4.7. 

 

R φ(NO) 
 цис- транс- 
-NO2 0.24 0.05 
-Н 0.39 0.12 
-Br 0.32 0.11 
-OMe 0.28 0.07 
-NEt2

 0.23 0.13 

Таблиця 4.7. Будова комплексів [Ru(RPh-tpy)Cl2NO], 
та їх квантові виходи вивільнення нітроген(ІІ) оксиду 
при опроміненні. 

Детальне обговорення здатності даних комплексів до вивільнення 

нітроген(ІІ) оксиду та залежності їх квантових виходів від будови наведено у 
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відповідній публікації102. Винятком є сполуки з групою -NEt2, дані про які не 

опубліковані на момент захисту дисертації. Значення були отримані М. Тассе, 

П. Дж. Лакруа та І. Мальфант. 

Дослідження ефективності цих сполук у двофотонній абсорбції методом z-

сканування проводилося на їх ацетонітрильних розчинах з концентрацією 

10-2 М. Криві зміни пропускання лазерного випромінювання з довжиною хвилі 

800 нм представлені на рисунку 4.9. 

  

 

 

Рис. 4.9. Криві пропускання лазерного 

випромінювання λ = 800 нм для 

комплексів із заміщеними 

фенілтерпіридиновими лігандами 

(енергія імпульсів лазерного 

випромінювання складає 49 нДж).  

 

Із 10 комплексів, що були досліджені, лише 4 проявляли двофотонну 

абсорбцію, яку можна була зафіксувати за умов експерименту. Очевидно, 6 

інших комплексів проявляють дуже низьку здатність до ТРА. Як і очікувалося, 

похідні з донорними метоксильною та диметиламіногрупою мають найвищі 

значення перерізу поглинання. Комплекси ж, у яких замісниками виступають 
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нітрогрупа, атом Брому чи атом Гідрогену, як правило, при дослідженні давали 

характерну криву, схожу на зображену на рисунку 4.9 для сполуки 

цис(Cl,Cl)-[Ru(NO2Phtpy)Cl2NO]PF6. Характерна синусоподібна форма свідчить 

про присутній термічний ефект, який знижує чутливість вимірювання. Проте, 

навіть у випадках, коли вдавалося отримати криву без прояву термічного 

ефекту, сигнал, що відповідав мінімальному пропусканню у фокусі лазерного 

джерела випромінювання був співрозмірним із фоновою лінією пропускання, 

що не дало можливості визначити переріз поглинання ТРА для цих сполук. 

Комплекси [Ru(MeOPh-tpy)Cl2NO]PF6 та [Ru(Et2NPh-tpy)Cl2NO]PF6, як 

цис-, так і транс-ізомери давали при z-скануванні типові криві, зображені на 

рисунку 4.9. Дослідження всіх чотирьох комплексів відбувалося за різних 

значень інтенсивності збуджуючого випромінювання, і зменшення пропускання 

при підвищенні енергії світлових імпульсів має лінійний характер. 

Значення коефіцієнтів двофотонної абсорбції (β) та перерізів поглинання 

для сполук наведені в таблиці 4.8. 

 [Ru(MeOPh-tpy)Cl2NO]PF6 [Ru(Et2NPh-tpy)Cl2NO]PF6 

 цис- транс- цис- транс- 

β·1011 см/Вт 3.22 3.73 3.44 2.73 

σ, GM 133 154 142 113 

Таблиця 4.8. Коефіцієнти двофотонної абсорбції та значення перерізів 
поглинання ТРА для цис- та транс- ізомерів сполук [Ru(MeOPh-tpy)Cl2NO]PF6 

та [Ru(Et2NPh-tpy)Cl2NO]PF6. 
 

Усі значення знаходяться в одному діапазоні приблизно 110-150 GM. В 

цілому сполуки з метокси-замісником виявилися більш ефективними у ТРА, 

попри наше очікування, що введення диметиламіно-функції збільшить різницю 

в дипольних моментах основного та збудженого стану сильніше й приведе до 

більш високих значень σ. На цьому етапі необхідні більш детальні теоретичні 

дослідження сполук, які дозволять виявити ключові фактори, що відіграють 
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роль у двофотоннії абсорбції рутеній-нітрозильних комплексів із 

електронодонорними замісниками. 

 

Отже, нами були синтезовані нові рутеній-нітрозильні комплекси 

[Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 та [Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3, які в порівнянні зі 

сполукою bpy1 виявляють менший торсійний кут між флуоренільним та 

терпіридиновим замісниками, що підвищує ефективність спряження фрагментів 

між собою. Більш ефективний перенос електронної густини у комплексі з 

лігандом FCC3T не приводить до вищого значення квантового виходу 

вивільнення NO, проте, ймовірно, сприяє збільшенню перерізу поглинання у 

ТРА на 40% у порівнянні зі сполукою bpy1, у той час як для сполуки 

[Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 це значення зросло тільки на 21%.  

Було показано що акцепторні замісники в терпіридиновому ліганді не 

покращують значення σ в рутеній-нітрозильних комплексах, на відміну від 

донорів електронної густини – метокси- та диметиламіно- групи.  

З точки зору здатності сполук до вивільнення нітроген(ІІ) оксиду в 

результаті їх двофотонної активації випромінюванням з довжиною звилі 800 нм 

найбільш ефективними є сполуки з хлоро-лігандами. Такий висновок можна 

зробити виходячи зі значень добутку квантового виходу вивільнення NO та 

значення перерізу поглинання у ТРА (таблиця 4.9). 

 φ(NO) σ, GM φ(NO)·σ 
cis1 0.31 100 31.0 
trans1 0.11 87 9.57 
bpy1 0.06 108 6.48 
[Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 0.03 131 3.93 
[Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3 0.03 150 4.50 
цис(Cl,Cl)-Ru(MeOPh-tpy)Cl2NO]PF6 0.28 133 37.2 
транс(Cl,Cl)-Ru(MeOPh-tpy)Cl2NO]PF6 0.07 154 10.8 
цис(Cl,Cl)-Ru(Et2NPh-tpy)Cl2NO]PF6 0.23 142 32.7 
транс(Cl,Cl)-Ru(Et2NPh-tpy)Cl2NO]PF6 0.13 113 14.7 
Таблиця 4.9. Значення квантових виходів, перерізів поглинання, та 
добутку обох параметрів для рутеній-нітрозильних комплексів, що були 
дослідженні в рамках даної роботи. 
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Основний вплив на добуток φ(NO)·σ відіграє саме квантовий вихід 

вивільнення NO, оскільки ці значення варіюються в значно більш широких 

межах – максимальне значення (0.31) у 10 разів більше за найменше (0.03), у 

той час як між найбільшим (154 GM) та найменшим (87 GM) значеннями σ 

різниця всього у 77%. 
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РОЗДІЛ 5. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОТОВИВІЛЬНЕННЯ NO 

З РУТЕНІЙ-НІТРОЗИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛІГАНДОМ 4'-(4-

МЕТОКСИФЕНІЛ)-2,2':6',2''-ТЕРПІРИДИН 

 

Вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з терпіридинових рутеній-нітрозильних 

комплексів є не одностадійним процесом, досить складним для описання його у 

спрощеній моделі переносу електронної густини від донора до акцептора. Як 

було показано в розділі 4, введення донорних груп приводить до збільшення 

ефективності сполуки у ТРА. Проте, очевидної кореляції між донорною 

здатністю замісника з квантовим виходом вивільнення нітроген(ІІ) оксиду не 

спостерігалося. Цей розділ присвячений дослідженню деяких аспектів процесу 

вивільнення нітроген монооксиду – залежність вивільнення NO від енергії 

збуджуючого випромінювання, структура фотопродукту та перетворення 

вивільненого нітроген(ІІ) оксиду in vitro. 

З огляду на те, що найвище значення перерізу поглинання у ТРА 

спостерігалося для сполуки з терпіридиновим лігандом, що містив донорний 4-

метоксифенільний замісник, цей ліганд був обраний для синтезу комплексу з 

2,2'-біпіридином та дослідження процесу вивільнення нітроген(ІІ) оксиду на 

його основі. 

 

5.1 Синтез та характеристика комплексу 

[Ru II (MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 

Ліганд 4'-(4-метоксифеніл)-2,2':6',2''-терпіридин (MeO-Phtpy) було 

синтезовано згідно з описаною раніше методикою142, що передбачає 

проведення альдольної конденсації з подальшим приєднанням за реакцією 

Міхаеля. За нею 2 еквіваленти 2-ацетилпіридину вводять у реакцією з 4-

метоксибензальдегідом у водно-етанольному розчині в присутності КОН із 

подальшим додаванням амоній ацетату. Рівняння реакції та її механізм 

зображені на схемі 5.1. 
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Схема 5.1. Синтез ліганду 4'-(4-метоксифеніл)-2,2':6',2''-терпіридин та 
механізм реакції. 

 

Комплекс [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 був отриманий у 4 стадії 

аналогічно комплексам FCCT та FCC3T, синтез яких описано в розділі 4 (схема 

4.7). Використання методик 2D-ЯМР спектроскопії, зокрема гомоядерної COSY  

 

Рис. 5.1. Хімічні зсуви ядер 1Н та 13С у спектрах ЯМР ацетонітрильних 
розчинів комплексу [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3, співвіднесені з 
використанням методик COSY, HMQC, HMBC. 
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 та гетероядерних HMQC та HMBC, дозволило підтвердити структуру 

отриманого комплексу та співвіднести сигнали у спектрах ЯМР 1Н та 13С 

(Рисунок 5.1). 

Частота валентного коливання зв’язку N-O складає 1940 см-1. Значення 

дуже близьке до частоти ν(NO) в комплексі bpy1 – 1942 см-1 – в якому 

лігандами також виступають 2,2'-біпіридин та терпіридиновий ліганд, 

заміщений донорним флуоренільним фрагментом107. Однак, воно значно більше 

від частоти валентного коливання цього зв’язку в комплексах, де в 

координаційну сферу Рутенію входять два хлоро-ліганди замість бідентатного 

2,2'-біпіридину86,102. Різниця між цими значеннями в 40-50 см-1, вірогідно, 

виникає внаслідок зворотної π-дативної взаємодії між 2,2'-біпіридином та 

атомом Рутенію та зниження заселеності антизв’язуючої орбіталі нітрозильного 

ліганду. 

Структуру комплексу було доведено рентгеноструктурним аналізом. 

Асиметрична одиниця елементарної комірки кристалу складається з одного  

катіону [RuII(MeO-

Phtpy)(bpy)(NO)]3+, трьох аніонів 

PF6ˉ та молекули ацетонітрилу 

(Рис. 5.2). Між лігандами не 

спостерігається π-взаємодії – ані 

між 2,2'-біпіридильними 

фрагментами двох сусідніх 

комплексних йонів, ані між 

терпіридиновими лігандами. 

Спостерігається слабка взаємодія 

між нітрозильним лігандом та 

аніоном PF6ˉ (O(1) – F(14) = 2.767(10) Å, O(1) – F(8) = 2.873(7)). 

Терпіридиновий фрагмент є майже планарним з найбільшим відхиленням 

від середньої площини (18 атомів) у 0.154 Å (атом С14). Біпіридиновий ліганд 

більш плоский з найбільшим відхиленням від середньої площини у 0.043 Å 

 

Рис. 5.2. Будова асиметричної одиниці 
елементарної комірки комплексу 
[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3. 
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(атом С9). Площини терпіридину та біпіридину майже ортогональні з 

торсійним кутом, що складає 87.88°. Важливим параметром структури є 

торсійний кут між фенільним кільцем та площиною терпіридинового ліганду – 

6.59° – що вказує на потенційно  ефективний перенос електронної густини з 

донорного метоксифенільного на акцепторний рутеній-нітрозильний 

фрагменти.  

Як було зазначено в розділі 1, неоднозначність у розподілі електронної 

густини між атомом металу та лігандом NO (форма RuII(NO+) чи RuIII (NO·)) 

усувається при застосуванні позначення Енемарка-Фельтмана, за яким 

отриманий комплекс [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 слід віднести до 

{Ru(NO)} 6. Тим не менш, визначення найбільш типової граничної форми у 

кожному випадку для рутеній-нітрозильних комплексів дозволяє глибше 

зрозуміти електронні та магнітні властивості сполук. У даному випадку, 

лінійний фрагмент Ru-NO (кут Ru-N-O становить 172.93°) свідчить про 

наближеність комплексу до структури RuII(NO+). Альтернативним параметром, 

який міг би свідчити про ступінь окиснення атома Рутенію, могли б бути 

довжини зв’язків Ru-Npy. Однак раніше було показано, що зв’язки Ru-N дуже 

близькі за довжиною в сполуках [Ru(bpy)3]
2+ та [Ru(bpy)3]

3+, і складають 

2.053(2) Å та 2.057(3) Å відповідно143, тому використати цей параметр для 

оцінки ступеня окиснення Рутенію неможливо. 

Інші важливі міжатомні відстані та кути координаційної сфери комплексу 

представлені в таблиці 5.1.  

Нітрозил Терпіридин Біпіридин 

Ru(1) – N(1) 1.7668(9) Ru(1) – N(4) 2.0888(8) Ru(1) – N(2) 2.1002(8) 

N(1) – O(1) 1.1313(11) Ru(1) – N(5) 1.9880(8) Ru(1) – N(3) 2.0881(8) 

Ru(1)-N(1)-O(1) 172.94(8) Ru(1) – N(6) 2.0840(8)   

Таблиця 5.1. Основні міжатомні відстані (Å) та кути (°) в координаційній сфері 
комплексу [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3. 
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5.2 Електронний спектр та основні електронні переходи в сполуці 

[Ru II (MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 

Електронні спектри ліганду 

MeOPh-tpy та комплексу 

[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3, 

зняті з ацетонітрильних розчинів 

сполук, зображено на рисунку 5.3. 

У спектрі ліганду чітко виражена 

єдина інтенсивна смуга 

поглинання з максимумом 

абсорбції при λmax = 284 нм (ε = 

37 700 моль-1·л·см-1). Спектр 

комплексу, звичайно, є більш 

складним. Окрім смуги 1 (λmax = 

292 нм, ε = 38 900 моль-1·л·см-1), 

яка слабо зміщена батохромно відносно відповідної смуги в УФ-видимому 

спектрі ліганду, спектр виявляє досить значне поглинання комплексу в області 

350-500 нм, максимуми поглинання в якій знаходяться при 375 нм (смуга 2) та 

420 нм (смуга 3) з інтенсивностями 18 900 моль-1·л·см-1 та 12 400 моль-1·л·см-1 

відповідно. Різниця у спектрах вихідного ліганду та отриманого на його основі 

рутенієвого комплексу вказує на те, що основний вклад в електронні переходи, 

відповідальні за появу смуг 2 і 3, вносять, зокрема, молекулярні орбіталі, 

зосереджені на акцепторній групі {Ru(bpy)NO}3+. Тому, квантово-хімічний 

аналіз цих переходів наразі є актуальним. 

Порівняння експериментальних та розрахованих електронних спектрів 

комплексу представлено у вигляді таблиці (таблиця 5.2). 

Хоча довжини хвиль у максимумах поглинання, отриманих з 

розрахункових даних, і зсунуті в бік коротких хвиль у порівнянні з 

експериментальним спектром, загалом спостерігається гарне узгодження з ним, 

що робить достовірним аналіз комплексу на орбітальному рівні. 

Рис. 5.3. Електронні спектри 
ацетонітрильних розчинів ліганду 
MeOPh-tpy та комплексу 
[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3. 
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 Експериментальний спектр Розрахований спектр 

λmax (нм) ε (моль-1·л·см-1) λmax (нм) f 

Смуга 1 292 38 900 265 0.628 
Смуга 2 375 18 900 342 0.632 
Смуга 3 420 12 400 417 0.227 
Таблиця 5.2. Смуги поглинання в електронному спектрі сполуки 
[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3, та аналогічні смуги поглинання для йону 
[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)]3+, розраховані за TD-DFT на рівні теорії CAM-
B3LYP/6-31G*. 

 

Отримані з TD-DFT розрахунків параметри електронних переходів, що 

зумовлюють появу смуг 1-3 в спектрі комплексу, представлені у таблиці 5.3.  

Поява смуги 1 зумовлена переходами π → π*. В основному це інтенсивні 

переходи 0 → 20 та 0 → 23, локалізовані на відповідно терпіридиновому та 

біпіридиновому фрагментах. Очевидно, ці переходи не зазнають суттєвих змін 

при введенні рутеній-нітрозильного фрагменту в структуру, окрім незначного 

батохромного зсуву. 
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Перехід λmax f Конфігурація переходу Характер переходу 

     

Смуга 1     

0 → 20 270 0.266 87% χ141 → χ148 bpy → bpy 

0 → 23 258 0.362 53% χ142 → χ149 + 20% χ140 → χ147 tpy → tpy 

     

Смуга 2     

0 → 6 355 0.265 30% χ142 → χ146 + 19% χ144 → χ147 + 15% χ137 → χ146 MeOPhtpy → tpyRu(NO) 

0 → 9 335 0.176 42% χ142 → χ146 + 40% χ144 → χ147 MeOPhtpy → tpyRu(NO) 

0 → 10 327 0.191 22% χ144 → χ147 + 18% χ142  χ146 + 17% χ141 → χ146 MeOPhtpy + bpy → tpyRu(NO) 

     

Смуга 3     

0 → 2 417 0.227 76% χ144 → χ145 MeOPh → Ru(NO) 

Таблиця 5.3. Розраховані за TD-DFT максимуми абсорбції, сили осцилятора та конфігурації електронних переходів, а 
також характер відповідних переходів сполуки [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3. Орбіталь 144 є ВЗМО, орбіталь 145 – 
НВМО. 
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Рис. 5.4. Орбіталі, що беруть участь в електронних 
переходах смуг 2 та 3 в УФ-видимому спектрі сполуки 
[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3. 

 

Як і очікувалося, обидві смуги 2 та 3 є смугами переносу заряду на сильно 

акцепторний центр {Ru-NO}. Наочно це представлено на рисунку 5.4, де на 

енергетичній шкалі зображено орбіталі, що безпосередньо беруть участь в 

електронних переходах в області 350-500 нм, відповідно до енергії кожної з 

орбіталей. 

Смуга 3, судячи з таблиці 5.3, може бути описана електронним переходом, 

що зводиться до збудження ВЗМО → НВМО, при цьому електронна густина у 

збудженому стані повністю локалізується на фрагменті {RuNO}. З огляду на 

такий характер переходу, логічним буде припущення, що опромінення 

комплексу при довжинах хвиль в області смуги 3 буде ініціювати ефективний 
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процес вивільнення NO (з високими квантовими виходами). На відміну від 

третьої смуги поглинання, поява смуги 2 зумовлена трьома переходами (0 → 6, 

0 → 9, 0 → 10), в яких перенос електронної густини відбувається на НВМО+1 

молекулярну орбіталь. Слід відмітити, що НВМО+1 орбіталь схожа за своєю 

формою та структурою на орбіталь НВМО, однак повернута відносно останньої 

на 90° навколо зв’язку Ru-N. Відповідно, вивільнення нітроген(ІІ) оксиду при 

опроміненні комплексу в області довжин хвиль смуги 2, має також відбуватися 

з високою ефективністю. Тим не менш, електронні переходи смуги 2 також 

зумовлюють частковий перенос електронної густини на терпіридиновий 

фрагмент (орбіталь 147). Базуючись на теорії, що вивільненню NO передує 

перенос заряду на нітрозильний фрагмент, можна очікувати, що опромінення 

комплексу в області смуги 2 буде приводити до менших квантових виходів, 

аніж опромінення в області смуги 3. 

 

5.3 Вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з комплексу 

[Ru II (MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 

Як було раніше показано, вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з рутеній-

нітрозильних комплексів приводить до формування фотопродукту, в якому 

рутеній знаходиться в ступені окиснення +3, а координаційне положення 

нітрозильного ліганду займає молекула розчинника86: 

[RuII(NO)+] + розчинник → [RuIII (розчинник)] + NO· 

 Однак, як було показано в розділі 2 у випадку зі сполукою bpy1, 

фотопродукт, який ми спостерігаємо після проходження реакції, може 

відрізнятися від того, що зазвичай очікується. З огляду на наявність двох 

інтенсивних смуг поглинання, які потенційно можуть бути активними в 

контексті ефективного вивільнення нітроген(ІІ) оксиду, – смуга 2 (λmax = 375 

нм) та смуга 3 (λmax = 420 нм) – дослідження фотоактивованого вивільнення NO 

проводилося як при опроміненні комплексу довжиною хвилі 365 нм (в області 

смуги 2) так і випромінюванням з довжиною хвилі 436 нм (область смуги 3). 
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Вибір конкретних значень довжин хвиль був зумовлений наявними світловими 

фільтрами. 

Зміни у спектрі абсорбції, що спостерігалися при опроміненні 

ацетонітрильного розчину сполуки [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 

електромагнітними хвилями з довжиною 365 нм, представлені на рисунку 5.5 

вгорі. Наявність ізобестичних точок при 286, 308 та 434 нм свідчить про 

утворення кінцевого фотопродукту безпосередньо з вихідного комплексу (без  

 

 

 

Рис. 5.5. Зміна електронного спектру ацетонітрильного 
розчину сполуки [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 при 
опроміненні його електромагнітними хвилями з довжиною λ 
= 365 нм (вгорі) та λ = 436 нм (внизу). Синя крива відповідає 
спектру до початку опромінення, червона – після повного 
закінчення фотореакції. 
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інтермедіатів). Зворотньої реакції не спостерігалося при зупинці процесу 

опромінення. При опроміненні розчину комплексу поступово з’являлися нові 

смуги поглинання в УФ-видимому спектрі– смуги при 286, 308, 434 та 470  

 нм. Відсутність значного поглинання електромагнітного випромінювання з 

довжиною хвилі 365 нм (при якій відбувається активація) фотопродуктом є 

позитивним фактором, в інакшому випадку конкурентне поглинання 

випромінювання фотопродуктом та вихідним комплексом могло б суттєво 

знижувати швидкість проходження реакції внаслідок фактично меншої 

кількості фотонів, що абсорбуються фотоактивним рутеній-нітрозильним 

комплексом. Таким чином, фотовивільнення NO повністю закінчується 

протягом 80 хвилин. Для порівняння, серія електронних спектрів, отриманих 

під час вивільнення нітроген(ІІ) оксиду при опроміненні розчину комплексу 

монохроматичним світлом з довжиною хвилі 436 нм, показана на рисунку 5.5 

внизу. Аналогічно, присутні ізобестичні точки при 266, 346 та 436 нм, свідчать 

про «чистий» перехід вихідного комплексу у фотопродукт. Як і в попередньому 

випадку, зворотна реакція не спостерігалася при зупинці опромінення 

комплексу. В кінцевому спектрі спостерігалися нові смуги при 286, 308, 434 та 

470 нм. Через значне поглинання збуджуючого випромінювання 

фотопродуктом (довжина хвилі збуджуючого випромінювання співпадає з 

ізобестичною точкою) весь процес вивільнення NO зайняв 7 годин. Тим не 

менш, кінцеві продукти є ідентичними для обох експериментів з вивільненням 

NO – електронні спектри фотопродуктів майже не відрізняються. 

Квантовий вихід вивільнення NO (φ) складає 0.08 та 0.03 для 

експериментів зі збуджуючим випромінюванням 365 нм та 436 нм відповідно. 

Отримані значення повністю суперечать сформульованому раніше 

припущенню, що опромінення в області смуги 3 – смуги перенесення заряду 

виключно на рутеній-нітрозильний фрагмент – буде більш ефективним. Такі 

результати приводять до висновку, що детальний аналіз механізму вивільнення 

нітроген(ІІ) оксиду з рутеній-нітрозильних координаційних сполук саме з точки 

зору будови енергетичних рівнів сполук є необхідним для розуміння природи 
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факторів, що справляють вирішальний вплив на ефективність вивільнення NO. 

Очевидно, зведення електронних процесів, що відбуваються при фотоактивації 

комплексів, до єдиного переносу електронної густини з донора на акцептор, є 

надто спрощеною картиною механізму. Як було описано в пункті 1.4.4, останні 

теоретичні дослідження показують, що, можливо, фотореакція вивільнення 

нітроген монооксиду передбачає поглинання двох фотонів, перший з яких 

надає можливості перейти йону комплексу в триплетний стан, а другий – 

подолати енергетичний бар’єр для переходу в збуджений стан, з якого 

вивільнення нітроген(ІІ) оксиду відбувається спонтанно91. Також дослідження 

ультрашвидкої динаміки вивільнення NO з рутеній-нітрозильних комплексів з 

терпіридином дало можливість експериментально встановити присутність 

вторинного фотохімічного процесу під час фотоактивації комплексів, хоча 

визначити структуру перехідних станів і не вдалося144. 

Варто звернути увагу на той факт, що в УФ-видимому спектрі, що 

відповідає фотопродукту (Рис. 5.5), відсутнє поглинання в області довжин 

хвиль більших за 500 нм, яке є характерним для сполук RuIII  (див. Підрозділ 

2.3). Аналогічна ситуація спостерігалася й у випадку сполуки bpy1: заміна 

хлоро-лігандів у терпіридинових рутеній-нітрозильних комплексах на 2,2'-

біпіридин привела до зникнення таких смуг у спектрах фотопродукту107. З 

огляду на наявність чітких ізобестичних точок в експериментах зі 

спектрофотометричним відслідковуванням процесу вивільнення NO (Рис. 5.5, 

рис. 2.6в), ми припускаємо, що у випадку, коли в координаційне оточення 

Рутенію в рутеній-нітрозильному комплексі, окрім терпірдину входить 2,2'-

біпіридин, фотопродукт з атомом Рутенію в ступені окиснення +3, що 

утворюється у фотореакції 

{RuII(tpy)(bpy)-NO}3+ + CH3CN → {RuIII (tpy)(bpy)-CH3CN}3+ + NO, 

 
миттєво відновлюється до {RuII(tpy)(bpy)-CH3CN}2+, і цей фотопродукт є 

кінцевим. Таким чином, за нашою теорією в результаті фотореакції вивільнення 

NO катіон комплексу [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 перетворюється на 

hν 
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[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(CH3CN)]2+. Додаткові дослідження для підтвердження 

цієї теорії були також проведені.  

 

5.4 Зміна ступенів окиснення Рутенію в процесі вивільнення 

нітроген(ІІ) оксиду. 

Проведене нами дослідження ґрунтується на серії спектроскопічних 

методів аналізу фотопродукту та самого процесу вивільнення радикалу NO – 

електронні спектри, ЯМР, ЕПР та рентгеноструктурні дослідження145.  

Якщо процес відновлення присутній в комплексах фотопродуктів, то він 

відбувається дуже швидко, оскільки утворення проміжної сполуки RuIII не 

спостерігається в УФ-видимих спектрах. Відсутність парамагнітних частинок 

була підтверджена ЯМР-спектроскопією.  

Зважаючи на те, що зворотна реакція не спостерігається при зупинці 

процесу опромінення розчину комплексу, ми провели експеримент з  

відстеженням процесу вивільнення нітроген(ІІ) оксиду методом ЯМР. У якості 

розчинника для комплексу [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 був взятий 

дейтерований ацетонітрил, і опромінення сполуки відбувалося безпосередньо в 

ампулі для ЯМР-досліджень. В якості джерела випромінювання було 

використано більш простий і дешевий (у порівнянні з ртутною лампою, що 

використовувалася для кінетичного дослідження вивільнення NO) саморобний 

пристрій на основі світлодіодів LED з довжиною світла 350-450 нм (див. 

Експериментальна частина).  Через кожні 5 хвилин опромінення, зразок було 

досліджено 1Н –ЯМР спектроскопією. Візуально зміна спектрів 1Н-ЯМР для 

розчину комплексу [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 при його опроміненні 

представлена на рисунку 5.6. 

Поступове перетворення вихідного комплексу на діамагнітну сполуку 

можна чітко прослідкувати за зміною спектрів. Так, зокрема, пік протону в 6 

положенні піридильного кільця, що просторово найближчий до нітрозильної 

групи й має хімічний зсув 9.34 м.ч., поступово зникає в спектрі, замість нього  
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з’являється уширений синглет в області 9.4 – 9.7 м.ч. (на рисунку не видно 

внаслідок уширення). Аналогічно, інтенсивність піку метильної групи 

метоксифенільного заміснику при 4.00 м.ч. поступово зменшується, натомість 

відповідний сигнал фотопродукту при 3.95 м.ч. поступово зростає за 

інтенсивністю. В цілому, багато піків зазнають деякого уширення, проте воно 

невелике, і можна з впевненістю говорити про відсутність парамагнітних 

частинок в розчині на будь-якому етапі фотореакції. 

Найбільш помітною та характерною особливістю цієї серії спектрів є зміна 

положення піку при 2.13 м.ч. (0 хв) при опроміненні розчину. Після закінчення 

фотореакції цей пік знаходиться при 6.85 м.ч.. Поясненням такій зміні може 

бути зміна кислотності розчину, що, вірогідно, пов’язана з утворенням у 

 

Рис. 5.6. Зміна спектрів 1Н-ЯМР розчину [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 в 
CD3CN при його опроміненні поліхроматичним світлом діапазону 350-450 нм. 
Вказано також час опромінення розчину, після якого було знято кожний спектр. 
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процесі фотореакції похідних нітрогену у вищих ступенях окиснення, зокрема, 

нітрит та нітрат-аніонів, внаслідок окиснення нітроген(ІІ) оксиду киснем 

повітря та взаємодії зі слідами води, які неодмінно присутні в розчиннику. 

Жодних спроб для деоксигенації та додаткового осушення розчиннику вжито 

не було. В якості прикладу можливих перетворень можна навести наступні 

хімічні реакції: 

4NO· + O2 + 2H2O → 4NO2ˉ + 4H+, 

4NO· + 3O2 + 2H2O → 4NO3ˉ + 4H+ 

Спроба відтворити експеримент з фотовивільнення NO за відсутності 

доступу кисню та води була проведена з використанням в якості розчинника 

ДМСО-d6. Початковий спектр комплексу [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 та 

спектр отриманого фотопродукту представлені рисунку 5.7. 

 

Рис. 5.7. Спектри 1Н-ЯМР розчину [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 в 
ДМСО-d6 (внизу) та отриманого розчину фотопродукту (вгорі).  
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 На відміну від попереднього експерименту з ацетонітрильним розчином 

комплексу, уширення сигналів не спостерігалося на жодному з етапів 

фотореакції, і спектр комплексу після завершення вивільнення NO подібний до 

спектру вихідної речовини за взаємним розташуванням сигналів та їх 

інтегральної інтенсивністю. Синглетний пік при 3.34 м.ч., характерний для 

протонів молекул води, зміщується не сильно в слабке поле, при цьому 

основний зсув спостерігається в перші хвилини опромінення. Так, через 5 

хвилин після впливу електромагнітного випромінювання на зразок, пік води 

зсувається з 3.34 до 4.09 м.ч., і потім, його положення залишається майже 

незмінним, зсуваючись в слабке поле в загальному ще на 0.11 м.ч. до кінця 

проходження фотореакції.   

Чітка відповідність спектрів вихідного комплексу та фотопродукту дає 

можливість припустити, що структура комплексу не змінилася суттєво, й окрім 

замішення нітрозильного ліганду молекулою розчинника, конституція 

молекулярного йону не змінилася.  

 

 Підтвердженням будови 

катіонної частини фотопродукту є 

кристалічна структура комплексу, 

отримана з рентгеноструктурного 

дослідження монокристалу 

фотопродукту. Його було 

вирощено з ацетонітрильного 

розчину фотопродукту, що 

утворився внаслідок опромінення 

розчину 

[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 

у CH3CN.  

Фотопродукт кристалізується у Р21с моноклінній просторовій групі. 

Асиметрична одиниця елементарної комірки кристалу зображена на рисунку 

 

Рис. 5.8.  Будова асиметричної одиниці 
елементарної комірки комплексу 
[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(CH3CN)](NO3)2. 
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5.8. Вона складається з одного катіону [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(CH3CN)]2+, двох 

аніонів NO3ˉ та молекули ацетонітрилу.  

Як і було передбачено, структура катіону фотопродукту відрізняється від 

катіону вихідного комплексу лише наявністю координованої молекули 

ацетонітрилу замість нітрозильного ліганду. Але несподівано протийоном у 

структурі фотопродукту виступають не аніони PF6ˉ, а йони NO3ˉ. Наявність 

нітрат-аніонів, очевидно, є наслідком вивільнення та подальшого окиснення 

нітроген(ІІ) оксиду, що підтверджує припущення, що кислотність розчину в 

процесі опромінення вихідного комплексу (Рис. 5.6) може зростати внаслідок 

утворення сполук Нітрогену у вищих ступенях окиснення. Зміна аніону з PF6ˉ 

на NO3ˉ уже спостерігалася раніше для рутеній-нітрозильних комплексів, 

зокрема для сполуки [RuII(FT)Cl2(NO)](PF6) 
146. Геометрія нітрат-аніонів у 

структурі комплексу дещо відхиляється від повністю планарної. Атоми 

Нітрогену N(8) та N(9) знаходяться на 0.217 Å та 0.405 Å над середньою 

площиною трьох атомів Оксигену. Сильна розупорядкованість аніонів може 

частково бути зумовленим цим відхиленням. Важливо, що до структури 

комплексу входять лише два аніони, що, відповідно, вказує на те, що атом 

Рутенію перебуває у ступені окиснення +2. 

Координаційна сфера атома Рутенію в комплексному йоні 

[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(CH3CN)]2+ схожа на таку у вихідному комплексі 

[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3. Зокрема, спостерігаються незначні 

відмінності у довжинах зв’язків Ru-Npy. Так, в обох структурах зв’язок 

центрального атома з атомом Нітрогену центрального піридинового кільця 

терпіридину приблизно на 0.1 Å коротший у порівнянні зі зв’язками атома 

Рутенію з бічними кільцями піридину. Також, в середньому зв’язки Ru-Nbpy 

дещо довші за зв’язки Ru-Ntpy. Терпіридиновий фрагмент більш плоский, ніж у 

вихідному комплексі з максимальним відхиленням від середньої площини у 

0.059 Å для атома С(19). Кут між площинами терпіридину та біпіридину 

складає 85.91°, а торсійний кут між терпіридиновим та метоксифенільним 

фрагментами дещо більший за значенням, ніж у вихідному комплексі – 8.50°. 
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Це, вірогідно, свідчить про менш ефективне спряження між фенільним та 

піридиновим кільцями, що у свій час є наслідком зменшеного акцепторного 

ефекту з боку фрагменту {Ru(tpy)(bpy)(CH3CN)} у порівнянні із сильно 

акцепторною рутеній-нітрозильною групою. Деякі параметри координаційної 

сфери Рутенію, зокрема важливі міжатомні відстані та кути, наведені в таблиці 

5.4. 

Ацетонітрил Терпіридин Біпіридин 

Ru(1) – N(1) 2.031(6) Ru(1) – N(4) 2.080(6) Ru(1) – N(2) 2.071(6) 

Ru(1)-N(1)-С(1) 175.1(6) Ru(1) – N(5) 1.967(6) Ru(1) – N(3) 2.039(6) 

  Ru(1) – N(6) 2.072(6)   

Таблиця 5.4. Основні міжатомні відстані (Å) та кути (°) в координаційній сфері 
комплексу [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(CH3CN)](NO3)2. 

 

Той факт, що в результаті вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з комплексу ми 

отримуємо фотопродукт з атомом Рутенію в ступені окиснення +2, і він не 

відрізняється від ступеня окиснення Рутенію у вихідному комплексі, ставить 

питання про реальну природу частинки, що вивільняється в процесі 

фотоактивації. Припускаючи, що Рутеній не змінює свій ступінь окиснення, 

можна запропонувати альтернативний, не бажаний, однак, шлях розпаду 

комплексу, в якому замість радикалу NO· вивільняється катіон NO+: 

[RuII(NO)+] + розчинник → [RuII(розчинник)] + NO+. 

Використання спектроскопії ЕПР дозволило встановити, що опромінення 

комплексу [RuII(MeOPh-tpy)(bpy)(NO)](PF6)3 електромагнітними хвилями з λmax 

= 365 нм чи 436 нм приводить до вивільнення саме радикалу NO·. 

Використання спінових пасток у комбінації з ЕПР-спектроскопією вважається 

одним з найкращих методів прямого детектування радикалів89. Тому, для 

встановлення утворення нітроген(ІІ) оксиду в розчині нами в якості спінової 

пастки було використано феруму(ІІ) N-метил-D-глюкамін дитіокарбамат 

[Fe(MGD)2], сполука відома своєю здатністю до формування стабільних 

спінових адуктів89. Поява характерного триплетного сигналу NO· з константою 

hν 
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надтонкого розщеплення аN = 1.24·10-3 та g-фактором рівним 2.040 показана на 

рисунку 5.9. 

 

Рис. 5.9. Триплетний ЕПР-сигнал адукту 
[Fe(MGD)2NO], отриманий при опроміненні 
суміші [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 та 
Fe(MGD)2 (внизу), та контрольний сигнал суміші 
до опромінення (вгорі). 

Дослідження вихідного комплексу [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 та 

отриманого з нього фотопродукту методами електрохімії дало можливість 

запропонувати пояснення тому, що ступінь окиснення Рутенію у фотопродукті 

складає +2. 

Результати електрохімічних досліджень узагальнені в таблиці 5.5, дані для 

сполуки цис-[RuII(MeO-Phtpy)Cl2(NO)](PF6) наведені для порівняння. Отримані 

вольтамперограми наведені на рисунку 5.10. Усі значення виміряні відносно 

каломельного електроду (SCE). 

Вихідний комплекс виявляє перші дві хвилі відновлення при 0.44 В та 

-0.27 В (Рис. 5.10а). При цьому процес, що відповідає першій з них, є зворотнім 

(Рис 5.10в), і, згідно з літературними даними для подібних комплексів, 

відповідає процесу відновлення нітрозильного ліганду RuIINO+ → RuIINO· 
147,148. Відповідно, після опромінення і повного вивільнення NO, ця хвиля 

відновлення зникає. Друга хвиля відновлення, вірогідно, відповідає процесу 
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Сполуки 
До опромінення Після опромінення 

Eр Відновлення Окиснення Eр Відновлення Окиснення 

  NO+/NO• 
MeOPh-
tpy та 

bpy 

MeOPh-
tpy 

 MeOPh-tpy RuIII/II  
MeOPh-

tpy 

 
[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 

 
0.48 

 
0.44 

 
-1.49 
-1.62 
-1.71 

 
1.99 

 
0.69 

 
-1.29 
-1.56 
-1.63 
-1.71 

 
1.27 

 
1.93 

cis-[RuII(MeO-Phtpy)Cl2(NO)](PF6) - -0.13 - 1.9 - - 0.4 - 

Таблиця 5.5. Дані електрохімічних досліджень комплексу [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 до та після опромінення 
світлом 350-450 нм. Для порівняння наведені дані досліджень сполуки cis-[RuII(MeO-Phtpy)Cl2(NO)](PF6) до та після 
опромінення, опубліковані раніше. Ер – рівноважне значення потенціалу розчину. 

 

  



 

а 

в 

Рис. 5.10. Вольтамперограми
Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 з квадратно
Циклічні вольтамперограми
(г). 

 

RuIINO· → RuIINOˉ, що не

опублікованими даними

більш низьких потенціалах

лігандів, що входять до складу

Окиснення вихідного

потенціалу 1.99 В. Відповідний

Процеси, які обумовлюють

вірогідніше за все саме терпіридину

густиною. Схожа поведінка

[RuII(MeO-Phtpy)Cl2(NO

б 

г 

Вольтамперограми ацетонітрильного розчину комплексу
з квадратно-хвильовою розгорткою потенціалу

вольтамперограми розчину до опромінення (в) та після

що не є оборотнім. Таке віднесення також

опублікованими даними148. Додаткові хвилі, що спостерігаються

потенціалах, обумовлені процесами відновлення

ь до складу комплексу. 

Окиснення вихідного рутеній-нітрозильного комплексу

В Відповідний потенціал для фотопродукту

обумовлюють появу цих хвиль, пов’язані з окисненням

се саме терпіридину, що є більш збагаченим

Схожа поведінка спостерігалася раніше для

NO)](PF6), окиснення якої спостерігалося
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розчину комплексу [RuII(MeO-
розгорткою потенціалу (а та б). 

опромінення в) та після опромінення 

віднесення також узгоджується з 

спостерігаються при значно 

процесами відновлення органічних 

комплексу відбувається за 

фотопродукту складає 1.93 В. 

язані з окисненням лігандів, 

більш збагаченим електронною 

раніше для сполуки цис-

спостерігалося за потенціалу 
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1.9 В. Найвагомішим результатом з дослідження електрохімічного окиснення 

розчину після опромінення стало значення окисно-відновного потенціалу пари 

RuII/RuIII , яке складає 1.27 В. Спостерігання цієї хвилі в при окисненні 

комплексу підтверджує факт, що Рутеній в сполуці знаходиться в ступені 

окиснення +2149.  

Дані електрохімічного дослідження можна використати для оцінки 

стабільності RuII/RuIII форм у розчині, у залежності від координаційного 

оточення металічного центру. Справді, комплекси RuIII  мають бути більш 

схильними до відновлення у випадку, коли координаційна сфера центрального 

атома містить п’ять піридинових кілець, тобто {Ru(bpy)(tpy)}, аніж коли до 

його складу входять сильні σ-донорні ліганди, як у випадку з хлоро-лігандами. 

Поясненням цьому є більша можливість делокалізації електронної густини 

металічного центру завдяки зворотній π-дативній взаємодії, можливій у 

випадку піридинових лігандів. Такий ефект стабілізує більш низький ступінь 

окиснення металу, інакшими словами збільшує окисно-відновний потенціал 

пари RuII/RuIII . Як видно з таблиці 5.5, заміна хлоро-лігандів на 2,2'-біпіридин 

приводить до збільшення потенціалу пари RuII/RuIII  з 0.4 В (для сполуки цис-

[RuII(MeO-Phtpy)Cl2(CH3CN)]+/0 до 1.27 В (для сполуки [RuII(MeO-

Phtpy)(bpy)(NO)]+3/+2). 

 

З огляду на наведені результати фізико-хімічних досліджень комплексу та 

отриманого фотопродукту, можна зробити висновок, що вивільнення 

нітроген(ІІ) оксиду з рутеній нітрозильного комплексу [RuII(MeO-

Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 приводить до утворення продукту, що містить атом 

Рутенію в ступені окиснення +3, який, миттєво відновлюючись, перетворюється 

на фотопродукт [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(CH3CN)]2+.  

Природа відновника, однак, не була досліджена. З одного боку наявність 

нітрат-аніонів в кристалічній структурі фотопродукту може свідчити про те, що 

вивільнений нітроген(ІІ) оксид може виступати відновником сполук Ru(III). З 



166 

 

іншого боку, кисень, що присутній в розчині може спричиняти окиснення NO, 

тому прямих доказів безпосередньої взаємодії комплексу Ru(III) з нітроген(ІІ) 

оксидом після його вивільнення немає. 

 

5.5 Побічний продукт реакції вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з 

комплексу [RuII (MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 

Спроба кристалізації фотопродукту привела до утворення кристалів двох 

типів. Кристали одного з них, як було описано вище, є кристалами сполуки 

[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(CH3CN)](NO3)2. У той час як дослідження кристалів 

другого типу, дещо гіршої якості для рентгеноструктурного аналізу, виявило 

структуру іншого фотопродукту, що утворився при вивільненні нітроген(ІІ) 

оксиду з комплексу. На жаль, отримати кристал більш високої якості цього 

фотопродукту не вдалося, тому на даному етапі лише структура катіонної 

частини комплексу отримана з достатньою точністю. Її будова наведена на 

рисунку 5.11. 

Як і у випадку з основним 

фотопродуктом, в цій сполуці 

нітрозильний ліганд заміщений на 

молекулу ацетонітрилу. Основною ж 

відмінністю є те, що фенільне кільце 

терпіридинового ліганду в даному 

випадку заміщене нітрогрупою по 

третьому положенню. Утворення цієї 

сполуки не було зафіксовано ані 

методом УФ-видимої спектроскопії, 

ані ЯМР-спектроскопією під час безпосередньо експерименту з вивільнення 

нітроген(ІІ) оксиду з рутеній-нітрозильного комплексу. Цей факт свідчить про 

те, що утворення такого катіону відбувається протягом деякого часу після 

опромінення.  

 

Рис. 5.11. Будова катіону побічного 
продукту, отриманого опроміненням 
сполуки 
[RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3. 
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Цікаво, що утворений комплекс, а точніше 3-нітро-4-метоксифенільний 

замісник, схожий за будовою на продукт нітрування амінокислоти тирозину в 

живих організмах.  

Як було описано в підрозділі 1.2, за високих концентрацій активних форм 

кисню у тканинах у присутності нітроген(ІІ) оксиду відбувається утворення 

різноманітних активних форм нітрогену (RNS), здатних до окиснення та 

нітрування біомолекул. Такими RNS є пероксинітрит-аніон, нітроген(IV) оксид 

та деякі інші. Хоча запропоновано кілька гіпотетичних механізмів нітрування 

залишків амінокислоти тирозину, усі вони передбачають радикальний механізм 

процесу150,151. Один із можливих шляхів нітрування зображено на рисунку 

5.12151. 

 

Рис. 5.12. Один з можливих радикальних механізмів нітрування залишку 
тирозину з утворенням 3-нітротирозину. 

  

З огляду на те, що метоксифенільний замісник, присутній в ліганді 

MeO-Phtpy, не може утворити стабільної радикальної частинки, радикальний 

механізм утворення катіону, зображеного на рисунку 5.11, є малоймовірним. 

Вірогідно, нітрування відбувається за механізмом ароматичного 

електрофільного заміщення. В такому випадку нітруючими агентами можуть 

виступати сполуки Нітрогену у вищих ступенях окиснення, наявність яких в 

системі підтверджується присутністю нітрат-аніонів у кристалічній структурі 

основного фотопродукту. 
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Сполука [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 вивільняє нітроген(ІІ) оксид при 

опроміненні її розчинів світлом ближньої УФ та синьої областей спектру. При 

цьому квантовий вихід фотореакції виявляється меншим при збудженні 

електронних переходів з більш ефективним переносом електронної густини на 

фрагмент {Ru-NO}. Така поведінка вказує на те, що фотопроцес вивільнення 

NO не може бути зведеним до ефекту від суто єдиного електронного переходу. 

Терпіридинові рутеній-нітрозильні комплекси з 2,2'-біпіридином вивільняють 

нітроген(ІІ) оксид у вигляді радикалу NO·, при цьому супутній фотопродукт з 

атомом Рутенію в ступені окиснення +3 швидко відновлюється з утворенням 

катіону [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(CH3CN)]2+, що, можливо, частково спричинено 

нітроген(ІІ) оксидом, що утворюється в результаті фотопроцесу. У присутності 

кисню та води нітрогену монооксид здатний до перетворення в сполуки 

Нітрогену у вищих ступенях окиснення, які здатні до подальшої взаємодії з 

фотопродуктом [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(CH3CN)]2+ з утворенням його нітро-

похідного. 
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РОЗДІЛ 6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Інструменти. 

Елементний аналіз для сполук було виконано в LCC на Perkin Elmer 2400 

serie II Instrument. 1H NMR та 13C ЯМР спектри були записані за 298 К в 

розчинниках DMSO-d6, CDCl3,CD3OD, CD3CN чи ТГФ-d8 використаних у якості 

внутрішніх стандартів, на спектрометрах Bruker Avance III 400 (400 і 101 МГц 

відповідно), Bruker Avance 300 (300 і 75 МГц відповідно). Ступінь заміщення 

атомів Карбону був визначений за допомогою методик DEPT-135 або JMOD.  

Двовимірні спектри (2D) (COSY, HMBC, HMQC) були отримані на Bruker 

Avance 400 (400 МГц). Хімчний зсув (δ) представлений в м.ч., КССВ (J), в Гц. 

Мультиплетність сигналів позначена наступними абревіатурами: с = синглет, 

уш с – уширений синглет,  д = дублет, т = триплет, к = квартет, п = пентет, д.д = 

дублет дублетів, д.д.д = дублет дублетів дублетів, д.т = дублет триплетів, т.д = 

триплет дублетів, м = мультиплет.  

Електронні спектри були зняті на спектрометрі Hewlett Packard 8454A. ІЧ-

спектри були отримані на спектрометрі Perkin–Elmer 1725. 

Спектри електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) були отримані на 

спектрометрі Bruker ESP 500E. Наступні параметри та методика була 

використані для цього: мікрохвильова потужність 20 мВт, амплітуда модуляції 

поля 0.1 мТ, частота модуляції поля 100 кГц, мікрохвильова частота 9.782512 

ГГц. N-метил-D-глюкамін дитіокарбамат, попередньо синтезований, був 

введений у реакцію з сіллю Мора для отримання сполуки [Fe(MGD)2]
152. 90 µл 

1мМ розчину [Ru(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 в ацетонітрилі було змішано з 10 

µл водного розчину 2мМ [Fe(MGD)2] та введено в кварцовий капіляр. Зразок 

було опромінено безпосередньо в спектрометрі ЕПР за допомогою ртутної 

лампи 250 Вт Oriel (Палезо, Франція). Випромінювання було пропущене крізь 

фільтр Oriel WG 400 UV (Палезо, Франція, λ > 400 нм) та направлене за 

допомогою оптичного волокна. 
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Мас-спектрометричні дослідження високої роздільної здатності були 

проведені на спектрометрі GCT Premier з використанням методу йонізації 

електроспреєм (ESI).  

Температури плавлення були виміряні на приладі Stuart melting point 

SMP10. 

При дослідженні вивільнення нітроген(ІІ) оксиду із відслідковуванням за 

допомогою ЯМР-спектроскопії опромінення комплексу відбувалося за 

допомогою саморобного LED-пристрою, діапазон хвиль випромінювання якого 

складає 350-450 нм. Дослідження відбувалося на розчинах зразків у CD3CN, 

поміщених у ЯМР-ампули в режимі 5 хв опроміненні – ЯМР 1Н – 5 хв 

опромінення і т.д. до зникнення піків вихідного комплексу. 

Електрохімічні дослідження були проведені за кімнатної температури в 

саморобній герметичній триелектродній комірці, з’єднаній з вакуум-аргоновою 

лінією із застосуванням потенціостату Autolab PGSTAT100. Електродом 

порівняння виступив насичений каломельний електрод (SCE), відокремлений 

від розчину містком. Протиелектродом виступив Pt дріт з приблизною площею 

поверхні 1 см2. Робочим електродом був Pt мікродиск (0.5 мм у діаметрі). 

Електроліт, що був застосований для дослідження – тетрабутиламоній 

гексафлуорофосфат (nBu4N)[PF6] (Fluka, 99%, puriss, electrochemical grade), 

використаний без додатковоъ обробки, окрім дегазації аргоном. Концентрації 

для електрохімічних досліджень були зазвичай близькі до 10-3 М для комплексу 

та 0.1 М для електроліту. Перед кожним експериментом розчин було 

дегазовано пропусканням Ar, і робочий електрод було відполіровано з 

використанням машини Presi P230. Опромінення для отримання фотопродукту 

з метою його дослідження електрохімічним методом було проведено із 

використанням саморобного LED-пристрою з довжиною хвилі випромінювання 

у межах 350-450 нм до зникнення типового піку протону 2,2'-біпіридину в 

області 9.32 м.ч. та зникнення хвилі, що відповідає процесу відновлення NO+ → 

NO· у вольтамперометричному аналізі. 
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Фотохімічні дослідження: 

Кінетичні дослідження реакції фотолізу були виконані з використанням 

спектрофотометру Hewlett Packard 8454A, оснащеного діодно-матричним 

детектором. Усі експерименти були проведені для ацетонітрильних не 

деоксигенованих розчинів (об’ємом 2 мл) речовин з концентраціями: 

[Ru(FT)(bpy)NO](PF6)3 (bpy1) – 4.94·10-5 М, [Ru(FССT)(bpy)NO](PF6)3 – 4.43·10-

5 М, [Ru(FСС3T)(bpy)NO](PF6)3 – 4.48·10-5 М, [Ru(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3– 

3.64·10-5 М (при опроміненні хвилями 365 нм), 4.42·10-5 М (при опроміненні 

хвилями 436 нм). Оптоволокно було закріплене ззовні кювети з розчином. 

Спектри абсорбції знімались кожні 10 секунд у режимі швидкого сканування. 

Опромінення проводилося до досягнення стабільного значення поглинання. 

Джерелом випромінювання слугувала ртутна лампа, оснащена світовими 

фільтрами, що дозволяють  отримувати монохроматичне світло різної довжини 

хвилі. Температура підтримувалася на рівні 25 °С впродовж усього 

експерименту. 

Розрахунок квантового виходу реакції вивільнення NO.  

Інтенсивність збуджуючого випромінювання була визначена перед 

початком кожного експерименту з дослідження квантового виходу вивільнення 

NO з використанням методу актинометрії. У якості актинометру було 

використано калій феріоксалат тригідрат K3[Fe(C2O4)3]·3H2O. Визначена 

інтенсивність випромінювання склала: для сполуки bpy1 – 10-6 М·с-1, 

[Ru(FССT)(bpy)NO](PF6)3 – 7.05·10-7 М·с-1, [Ru(FСС3T)(bpy)NO](PF6)3 – 

8.66·10-7 М·с-1, [Ru(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3– 8.2·10-7 М·с-1 (при 

опроміненні хвилями 365 нм), 7.81·10-7 М·с-1 (при опроміненні хвилями 436 

нм). Квантові виходи (φA) були визначені з використанням програми Sa3.3, 

створеної Лавабре Д. та Пімієнта В.153, яка розв’язує диференціальне рівняння 

6.1: 

 

@ABC
@D = −EB FGB  = −EB BHIBJF=K 

 

(6.1), 
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де  FGB – інтенсивність випромінювання, поглинута фотоактивною речовиною, 

BHIBJ  – оптична густина до опромінення, І0 – інтенсивність збуджуючого 

випромінювання, F – фотокінетичний фактор, що залежить від загальної 

оптичної густини BHILMDJ , і виражається рівнянням 6.2: 

 

K = N� − �=%BHILMDJ O
BHILMDJ  

 

(6.2). 

 

 

Регресія рівняння відбувалася згідно з експериментальними даними та 

параметрами φА та εB (εB – молярний коефіцієнт екстинкції після закінчення 

фотореакції) при двох значеннях довжини хвилі – довжині хвилі опромінення 

λirr, та довжини хвилі спостерігання λobs., за якої спостерігається максимальна 

різниця між поглинанням до опромінення та поглинанням після закінчення 

фотореакції. Оптимізація відбувалася з використанням чисельного інтегрування 

та алгоритму нелінійної мінімізації154. 

bpy1:  

[A] 0 = 4.94·10–5 M, PB9=( = 15729 M-1·см–1, PB9Q= = 12579 M-1·см-1,  

PR9=( = 7969 M-1·см-1, PS9Q= = 21422 M-1·см-1 

 

[Ru(FССT)(bpy)NO](PF6)3:  

[A] 0 = 4.43·10–5 M, PB90� = 19639 M-1·см–1, PB0Q= = 17156 M-1·см-1,  

PR90� = 14756 M-1·см-1, PS0Q= = 20442 M-1·см-1 

 

[Ru(FСС3T)(bpy)NO](PF6)3:  

[A] 0 = 4.48·10–5 M, PB90� = 17411 M-1·см–1, PB0Q= = 18973 M-1·см-1,  

PR90� = 15106 M-1·см-1, PS0Q= = 30437 M-1·см-1 
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[Ru(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3: 

При опроміненні хвилями λ = 365 нм: 

[A] 0 = 3.64·10–5 M, PB0�( = 18874 M-1·см–1, PB9Q= = 7335 M-1·см-1,  

PR0�( = 5244 M-1·см-1, PS9Q= = 17672 M-1·см-1 

 

При опроміненні хвилями λ = 436 нм: 

[A] 0 = 4.42·10–5 M, PB90� = 11292 M-1·см–1, PB0Q= = 18735 M-1·см-1,  

PR90� = 13412 M-1·см-1, PS0Q= = 5554 M-1·см-1 

 

 

Рентгеноструктурні дослідження. 

Дані були зібрані за низьких температур (100(2) К) на дифрактометрі 

Bruker Apex II, оснащенному мікрофокусом 30 Вт, що охолоджується повітрям 

та системою охолодження Oxford Cryosystems Cryostream; довжина хвилі 

випромінювання – MoKα (λ = 0.71073 Å). Phi- та omega- сканування було 

використане для отримання даних. Було використано емпіричне корегування за 

допомогою SADABS155. Структури були розраховані методом SHELXT, й 

уточнені анізотропно методом найменших квадратів на основі F2 з 

використанням програми SHELXL156,157. Усі атоми Гідрогену були уточнені 

ізотропно в розрахованих позиціях за моделю «наїзника», з ізотропним 

параметром зміщення визначеним більшим в 1.5 разів за параметр ізотропного 

зміщення для відповідних термінальних sp3-гібридизованих атомів Карбону та 

більшим в 1.2 рази для всіх інших атомів Карбону. Протийони в структурах 

сильно розупорядковані. У сполуці [Ru(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 один 

гексафлуорофосфатний аніон розупорядокваний між двома позиціями у 

співвідношенні 74:26. У сполуці [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(MeCN)](NO3)2 два 

нітрат-аніони сильно розупорядковані між трьома позиціями у співвідношенні 

48:22:30 та 40:29:3. Анізотропні параметри зміщення були обмежені DELU, 

SIMU та ISOR командами. 
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Квантово-хімічні розрахунки. 

Усі розрахунки були проведені з використанням програмного пакету 

Gaussian-09 в рамках теорії функціоналу густини (DFT). Оптимізація структур 

усіх йонів виконана із застосуванням гібридного функціоналу B3PW91, який 

для даних систем показує краще співпадіння теоретичних результатів з 

експериментальними даними. Такий вибір також узгоджується з попередніми 

теоретичними дослідженнями рутеній-нітрозильних комплексів, проведеними 

науковою групою Машарака158 та групою І. Мальфант86. B3PW91 виявився 

більш придатним у порівнянні з іншими гібридними фукніоналами (зокрема, 

B3LYP) та «чистими» функціоналами (зокрема, PW91) для численних 

рутенієвих комплексів, особливо, у випадках, коли ліганди, схильні до π-

дативної взаємодії (як наприклад NO) входять до складу сполуки116. 

Вібраційний аналіз, виконаний на тому самому рівні теорії, що й оптимізація 

геометрії, був проведений для підтвердження того, що стаціонарний стан 

відповідає мінімуму на поверхні потенціальної енергії. 

Для всіх атомів, крім атомів Ru, був використаний дабл-зета базис 

«double-ζ» 6-31G*, для атомів Рутенію – базис LANL2DZ для врахування 

релятивістських ефектів важкого атома.  

Комплекси cis1', trans1' та bpy1' були оптимізовані в газовій фазі, 

електронні спектри були розраховані на рівні теорії CAM-B3LYP/6-31G*, який 

був обраний з огляду на високе співпадіння отриманих результатів з 

експериментальними даними, з максимальним розходженням в 0.3 еВ. Ефект 

розчинника був взятий до уваги в самоузгодженій моделі реактивного поля, 

конкретніше, моделі поляризованого континууму (PCM) для ацетонітрилу (ε = 

35.688).  

Сполуки 3.1-3.22 були оптимізовані в газовій фазі. Для кожної зі сполук 

було оптимізовано два конформери, отримані при обертанні навколо σ-зв’язку 

між трициклічним фрагментом та подвійним зв’язком. Найбільш стабільний з 

них був обраний порівнянням вільних енергій Гіббса (ΔG). Електронні спектри 

були отримані на рівні теорії CAM-B3LYP/6-31G*. Повна гіперполяризовність 
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(β) була розрахована на рівні теорії CAM-B3LYP/6-31G**, в якій р 

поляризаційні функції використані для атомів Гідрогену. 10 незалежних βijk 

компонентів тензору були розраховані в Gaussian-09 згідно з наступним 

рівнянням: 

 

-3TU = − V W0X
W73W7TW7TY7Z=

 
 

(6.3), 

 

де W – енергія, Е – електричне поле. Цей вираз може бути використаний в 

рамках статичного поля, що відповідає умовам Кляйнмана159. Кінцев значення β 

подане як величина вектора β (= [-\ + -] + - ̂ ). Векторна компонента βі 
розрахована з тензорних компонент як βі = βіхх + βіyy + βіzz. 

Йони [Ru(FCC3T)(bpy)(NO)]3+, [Ru(FCCT)(bpy)(NO)]3+ та [Ru(MeO-

Phtpy)(bpy)(NO)] 3+, [Ru(FT)Cl2(CH3CN)]+ були оптимізовані з використанням 

моделі PCM для ацетонітрилу, електронні спектри були розраховані на рівні 

теорії CAM-B3LYP/6-31G*.  

Молекулярні орбіталі були візуалізовані із використанням програми 

Gabedit 2.4.8. 

 

Дослідження двофотонної абсорбції. 

Дослідження двофотонної абсорбції комплексів були проведені для 

визначення коефіцієнтів нелінійної абсорбції сполук за довжини хвилі λ = 800 

нм із застосуванням титан-сапфірового (Ti:Sa) лазера з короткими імпульсами 

90 фс із частотою 1кГц. Було отримано розчини досліджуваних сполук із 

концентрацією 1·10-2 М. Криві z-сканування були отримані за різних значень 

енергії імпульсів лазерного випромінювання: для сполук cis2, trans2, bpy2 – 30, 

50, 75, 95 нДж; для сполук цис(Cl,Cl)-[Ru(MeOPh-tpy)Cl2NO]PF6, 

транс(Cl,Cl)-[Ru(MeOPh-tpy)Cl2NO]PF6,  цис(Cl,Cl)-[Ru(Et2NPh-tpy)Cl2NO]PF6, 

транс(Cl,Cl)-[Ru(Et2NPh-tpy)Cl2NO]PF6 – 40, 65, 75 нДж, для сполук 
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[Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 та [Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3 – 40, 62, 100 нДж. 

Кожна сполука була досліджена принаймні 10 разів при кожному значенні 

енергії. Збільшення енергії випромінювання має бути лінійно пов’язане зі 

зменшенням пропускання зразка, що було підтверджено для кожного з 

комплексів. Для оцінки достовірності результатів аналогічне z-скан 

дослідження було проведене для карбон дисульфіду CS2 із закритою апертурою  

для встановлення нелінійного коефіцієнту заломлення n2. Отриманий результат 

1.2·10-15 см2/Вт добре узгоджується з опублікованими значеннями для цього 

стандарту. Також було досліджено барвник родамін 6G (R6G) в експерименті з 

відкритою апертурою. Отримане значення перерізу поглинання 67.5 GM також 

знаходиться у гарному узгодженні з літературним значенням160. Коефіцієнти 

нелінійної абсорбції β кожного зразка були отримані після регресійного аналізу 

нормалізованого пропускання T(z) згідно з рівнянням 6.4: 

 

L(_) = � −  �
 √ - F=.122

� + N __=O  
   

(6.4), 

 

де I0 – енергія лазерного імпульсу, leff – товщина зразку (у всіх експериментах 

складала 0.1 см), z – положення зразку, z0 – довжина Релея (параметр лазерного 

пучка). Довжина Релея була визначена за допомогою «метода леза», і становила 

0.190 см при дослідженні сполук cis2, trans2 та bpy2; 0.066 см при дослідженні 

комплексів цис(Cl,Cl)-[Ru(MeOPh-tpy)Cl2NO]PF6, транс(Cl,Cl)-[Ru(MeOPh-

tpy)Cl2NO]PF6,  цис(Cl,Cl)-[Ru(Et2NPh-tpy)Cl2NO]PF6, транс(Cl,Cl)-[Ru(Et2NPh-

tpy)Cl2NO]PF6; 0.101 см при дослідженні сполук [Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 та 

[Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3. Значення перерізів поглинання були розраховані за 

формулою 6.5: 

 

� =  abc
d  

   

(6.5), 
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де N – концентрація молекул (молекул·л-1), ν – частота лазерного 

випромінювання. 

 

 

 

Методики синтезу лігандів та їх прекурсорів 

Сполуки 4.1126, 4.2126, 4.5129, 4.7161, 1-(2-оксо-2-(піридин-2-іл)етил)піридин-1-ій 

йодид132, 4.15137, 4.16162, 4.17137, 4'-(4-метоксифеніл)-2,2':6',2''-терпіридин142 були 

синтезовані згідно з опублікованими методиками. 

  

Синтез лігандів FCCT та FCC3T: 

4'-бромо-2,2':6',2''-терпіридин (4.3). 

До суспензії [2,2':6',2''-терпіридину]-4'(1'H)-ону 4.2 (1.93 

г, 7.75 ммоль) у ДМФА (50 мл) додають PBr5 (8.09 г, 19 

ммоль). Суміш гріють при 90-93 °С протягом 20 год. 

Суміш охолоджують, та обережно додають 80-100 мл 

води, нейтралізують Na2CO3. Суміш екстрагують CH2Cl2. Органічну фазу 

промивають насиченим розчином кухонної солі, висушують над Na2SO4 та 

фільтрують. Розчинник з фільтрату випаровують при зниженому тиску. Сухий 

залишок очищають колонковою хроматографією на алюміній оксиді. У якості 

елюента використовують суміш CH2Cl2 – гексан, 2:1. Вихід 1.69 г (5.42 ммоль, 

70%), порошок світло-бежевого кольору. 

 

2-бромо-9,9-дигексил-9H-флуорен (4.6). 

2-бромофлуорен (11.65 г, 0.048 моль) та КІ (0.79 г, 4.76 

ммоль) розчиняють у ДМСО (96 мл) при незначному 

нагріванні, після чого нагрівання припиняють. Суміш 

ретельно дегазують та поміщають в інертну атмосферу. KOH (9.16 г, 0.164 

моль) розтирають в порошок і додають в розчин. Суміш залишають при 

перемішуванні протягом 20 хв. Бромгексан н-С6Н13Br (17 мл, 0.121 моль) 
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додають до реакційної суміші в 5 порцій, повільно, по краплинах при 

інтенсивному перемішуванні. Проміжок між порціями складає 10 хв. Після 

того, як додавання було закінчено, суміш залишають при перемішуванні за 

кімнатної температури на 3 год. Після цього до розчину обережно додають 

воду. І суміш екстрагують EtOAc. Органічну фазу промивають насиченим 

розчином кухонної солі, сушать над Na2SO4. Продукт очищають колонковою 

хроматографією, елюент – пентан. Вихід – 19.63 г (99.9%), безбарвна 

масляниста рідина. 

 

9,9-дигексил-2-вініл-9H-флуорен (4.8). 

Суспензія 2-бромо-9,9-дигексил-9H-флуорену (960 мг, 

2.32 ммоль), KBF3C2H3 (334, 2.49 ммоль), Pd(OAc)2 (70 

мг, 0.31 ммоль), PPh3 (233 мг, 0.89 ммоль) та Cs2CO3 (1936 

мг, 5.94 ммоль) у суміші ТГФ (30 мл) та Н2О (1.5 мл) поміщають в тефлоновий 

реактор при інертній атмосфері та плотно закривають. Суміш нагрівають до 100 

та витримують при цій температурі при перемішуванні протягом 48 год. Після 

цього суміш розбавляють водою та екстрагують CH2Cl2. Органічну фазу 

промивають насиченим розчином кухонної солі та сушать над Na2SO4, 

фільтрують. Розчинник упарюють при пониженому тиску. Продукт очищують 

колонковою хроматографією на силікагелі, елюент – гексан. Вихід – 227 мг 

(0.63 ммоль, 27%), безбарвна масляниста рідина. 

 

(E)-етил-3-(9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)акрилат (4.9). 

 Суміш 2-бромо-9,9-дигексил-9H-флуорену 4.6 (2.89 г, 

7.00 ммоль), Pd(OAc)2 (47 мг, 0.21 ммоль), PPh3 (138 мг, 

0.53 ммоль), Et3N (0.98 мл, 7.00 ммоль) поміщають в 

атмосферу аргону, і до неї додають етилакрилат (1.12 

мл, 10.50 ммоль) та безводний ДМФА (7 мл). Утворену суспензію нагрівають 

при температурі 90 °С  протягом 14 год при інтенсивному перемішуванні. Після 

закінчення реакції реакційну суміш охолоджують до кімнатної температури та 
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додають до неї 70 мл води. Суміш екстрагують AcOEt. Органічну фазу 

промивають насиченим розчином кухонної солі та висушують безводним 

Na2SO4. Відфільтрувавши сіль, розчин концентрують при зниженому тиску. 

Продукт очищають колонковою хроматографією на силікагелі. Елюент – суміш 

н-гексан – AcOEt, 200:1. Вихід 2.48 г (5.73 ммоль, 82%), жовта маслоподібна 

речовина.  

 

 (E)-3-(9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)акриловий альдегід (4.11). 

До розчину (E)-етил-3-(9,9-дигексил-9H-флуорен-2-

іл)акрилату 4.9 (6.49 г, 15 ммоль) у сухому толуолі (150 

мл), що знаходиться в інертній атмосфері, за 

температури -78 °C, повільно додають розчин DIBAL-H (30 мл, 1.5 М, 45 

ммоль). Реакційну суміш інтенсивно перемішують до моменту повного 

зникнення вихідної речовини (реакцію контролюють методом тонкошарової 

хроматографії (ТШХ), приблизно 4 год). Після цього повільно додають MeOH 

(3.6 мл) до закінчення виділення H2, і швидко додають AcOEt (300 мл). Суміш 

виймають з бані для охолодження і залишають при інтенсивному 

перемішуванні при кімнатній температурі на 1 год. Отриману суміш 

фільтрують при пониженому тиску через целіт, розчинник фільтрату упарюють 

при зниженому тиску. Отриману суміш розчиняють в CHCl3 (225 мл) і додають 

MnO2 (9.78 г, 112.5 ммоль). Гетерогенну суміш перемішують за кімнатної 

температури до зникнення на плями вихідної речовини на ТШХ (протягом 2-3 

діб). Після закінчення реакції суміш фільтрують крізь целіт та концентрують 

при зниженому тиску. Залишок очищають за допомогою колонкової 

хроматографії на силікагелі (елюент – гексан – AcOEt, 99:1). Вихід – 3.43 г (8.2 

ммоль, 70%), жовта масляниста речовина.  
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(2E,4E)-5-(9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)-1-(піридин-2-іл)пента-2,4-дієн-1-он 

(4.12). 

До суміші (E)-3-(9,9-дигексил-9H-

флуорен-2-іл)акрилового альдегіду 4.11 

(0.35 г, 0.90 ммоль) та 2-ацетилпіридину 

(0.10 мл, 0.90 ммоль) в EtOH по краплях при перемішуванні додають водний 

розчин NaOH (1.35 мл, 1М, 1.35 ммоль). Реакційну суміш перемішують за 

кімнатної температури до зникнення вихідних речовин, що спостерігають за 

допомогою ТШХ. Отриманий осад відфільтровують, промивають водою та 

холодним EtOH, та висушують за пониженого тиску. Вихід сполуки 4.12 

складає 0.20 г (0.52 ммоль, 45%). Очищенням колонковою хроматографією 

фільтрату (елюент – гексан – AcOEt, 9:1) отримують ще 13% продукту (0.06 г). 

Загальний вихід склав – 58%, жовтий порошок. 

 

(E)-4'-(2-(9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)вініл)-2,2':6',2''-терпіридин (FCCT). 

До суспензії (2E,4E)-5-(9,9-дигексил-9H-

флуорен-2-іл)-1-(піридин-2-іл)пента-2,4-дієн-1-

ону 4.12 (0.44 г, 0.9 ммоль) в EtOH (5 мл), 

додають 1-(2-оксо-2-(піридин-2-іл)етил)піридин-

1-ій йодид (0.32 г, 0.99 ммоль) та NH4OAc (1.04 

г, 13.5 ммоль). Суміш нагрівають до кипіння при постійному перемішуванні та 

продовжують кип’ятіння до повного зникнення вихідного кетону 4.12 

(контроль методом ТШХ). Після закінчення реакції реакційну суміш 

охолоджують до кімнатної температури, розчинник випарюють при зниженому 

тиску. До суміші додають воду, та екстрагують її AcOEt. Органічну фазу 

висушують над Na2SO4, фільтрують та концентрують за зниженого тиску. 

Залишок очищають методом колонкової хроматографії два рази. Очищення 

виконують на нейтральному алюміній оксиді, у якості елюента застосовують 

CH2Cl2 при першому очищенні, за другим разом – суміш гексан-ацетон, 9:1. 
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Вихід – 0.19 г (0.32 ммоль, 36%), жовта масляниста речовина. Rf 0.48 (гептан – 

ацетон, 4:1, алюміній оксид). 

 

2-етиніл-9,9-дигексил-9H-флуорен (4.14). 

Суміш 2-бромо-9,9-дигексил-9H-флуорену 4.6 (3.14 г, 

7.60 ммоль), активованого CuI (72 мг, 0.38 ммоль) та 

PdCl2(PPh3)2 (133 мг, 0.189 ммоль) поміщають в інтертну 

атмосферу, додають сухий ТГФ (10 мл) та нагрівають до кипіння і потім по 

краплях додають одночасно DIPA (6 мл, 43 ммоль) та етинілтриметилсілан (2.7 

мл, 19 ммоль), при цьому стежать, щоб холодильник, приєднаний до колби, 

залишався холодним (температура кипіння етинілтриметилсилану становить 

57 °С). Через 12 год кип’ятіння розчин охолоджують, та додають EtOAc 

(15 мл), та промивають насиченим розчином NH4Cl. Після цього продукт 

очищують колонковою хроматографією на силікагелі, використовуючи гексан у 

якості елюента. Вихід – 1.84 г (4.26 ммоль, 56%). Отриманий ((9,9-дигексил-9H-

флуорен-2-іл)етиніл)триметилсилан (1.84 г, 4.26 ммоль) суспендують у суміші 

метанолу (10 мл) та диетилового етеру (10 мл), додають поташ (2.11 г, 15 

ммоль) та перемішують суміш протягом 90 хв. Суміш фільтрують, фільтрат 

упарюють за зниженого тиску, залишок розчиняють в гексані та фільтрують 

через тонкий шар силікагелю, ретельно промивають силікагель. Гексан 

упарюють з фільтрату. Вихід – 1.24 г (3.46 ммоль, 81%), безбарвна прозора 

масляниста рідина. 

 

4'-((9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)етиніл)-2,2':6',2''-терпіридин (FCC3T). 

Суміш 2-етиніл-9,9-дигексил-9H-флуорену 4.14 

(311 мг, 0.87 ммоль), [2,2':6',2''-терпіридин]-4'-іл 

трифлуорметилсульфонату 4.7 (330 мг, 0.87 

ммоль), [Pd(PPh3)4] (50 мг, 0.043 ммоль) 

дегазують при зниженому тиску та поміщають в 

інертну атмосферу. До суміші додають сухий PhMe (60 мл), та DIPA (8.2 мл). 
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Суміш гріють в інертній атмосфері при 80 °С протягом 36 год. Реакцію 

контролюють за допомогою ТШХ. Після закінчення реакції, суміш 

охолоджують, упарюють розчинник за зниженого тиску. Залишок розчиняють в 

CH2Cl2, суміш промивають водою, насиченим розчином кухонної солі, 

висушують над Na2SO4, фільтрують. Розчинник випарюють при зниженому 

тиску. Продукт очищують колонковою хроматографією в два етапи на 

силікагелі, елюент – пентан – CH2Cl2, 9:1 (за першим разом), пентан – EtOAc, 

10:1) (за другим разом). Вихід – (213 мг, 42%), світло-жовта масляниста 

речовина. 

 

Синтез комплексів: 

Загальна методика синтезу комплексів [Ru(R-tpy)Cl3] (А). 

Ліганд (1 ммоль.) та RuCl3·xH2O (Ru: 40-49%; 251 мг на 

1 ммоль ліганду, 1-1.22 екв.) суспендують в етанолі (65 

мл на 1 ммоль ліганду). Суміш нагрівають до кипіння та 

кип’ятять протягом 3 год, захищаючи реакційну суміш 

від опромінення.  Після закінчення реакції суміш 

охолоджують до кімнатної температури і об’єм її зменшують шляхом 

випаровування розчинника за пониженого тиску до третини початкового 

об’єму. Суміш залишають в холодильнику на 2 год. Отриманий осад відділяють 

вакуумною фільтрацією суміші, ретельно промивають холодною водою до 

отримання прозорих краплин фільтрату, потім – холодним EtOH та діетиловим 

етером. Отриманий комплекс висушують під вакуумом. Комплекси – 

коричнево-чорного кольору. 

 

[Ru(FCCT)Cl3]: 

Вихідні речовини: (E)-4'-(2-(9,9-дигексил-

9H-флуорен-2-іл)вініл)-2,2':6',2''-

терпіридин FCCT (216 мг, 0.364 ммоль), 
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RuCl3·xH2O (Ru: 40-49%; 96 мг), EtOH (22 мл). Вихід – 262 мг (0.327 ммоль, 

90%). 

 

[Ru(FCC3T)Cl3]: 

Вихідні речовини: 4'-((9,9-дигексил-9H-

флуорен-2-іл)етиніл)-2,2':6',2''-терпіридин 

FCC3T (214 мг, 0.36 ммоль), RuCl3·xH2O 

(Ru: 40-49%; 91 мг), EtOH (30 мл). Вихід – 169 мг (0.34 ммоль, 58 %). 

 

[Ru(MeO-Phtpy)Cl3]: 

Вихідні речовини: 4'-(4-метоксифеніл)-2,2':6',2''-

терпіридин MeO-Phtpy (250 мг, 0.74 ммоль), 

RuCl3·xH2O (Ru: 40-49%; 192 мг). EtOH (48 мл) 

Вихід – 335 мг (0.61 ммоль, 83 %). 

 

Загальна методика синтезу комплексів [Ru(R-tpy)(bpy)Cl]Cl (В). 

Комплекс [Ru(R-tpy)Cl3] (А) (1 екв.), 2,2'-

біпіридин (1 екв.), LiCl (6 екв.) додають до суміші 

75% EtOH/25% H2O (92 мл на 1 ммоль комплексу 

А), і потім додають Et3N (1.6 екв.). Суміш 

кип’ятять протягом 3 годин, захищаючи від 

опромінення. Одразу після закінчення реакції суміш фільтрують гарячою, 

усуваючи небажаний осад, що утворюється в процесі реакції. Осад промивають 

EtOH. Фільтрати об’єднують, концентрують упарюванням при пониженному 

тиску до 1/6 вихідного об’єму, та залишають на 2 год в холодильнику. Осад, що 

утворюється, відділяють вакуумною фільтрацією, промивають холодним 

розчином HCl (3М) до прозорих краплин фільтрату, промивають малою 

кількістю холодного EtOH та діетиловим етером. Отриману сполуку сушать за 

пониженого тиску. Комплекси фіолетового кольору. 
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[Ru(FCCT)(bpy)Cl]Cl: 

Вихідні речовини: [Ru(FCCT)Cl3] 

(262 мг, 0.33 ммоль), 2,2'-

біпіридин (51 мг, 0.33 ммоль), 

LiCl (77 мг, 1.80 ммоль), Et3N (74 

мкл, 0.52 ммоль), 75% EtOH/25% H2O (30 мл). Вихід – 208 мг (0.23 ммоль, 

69%). 

 

[Ru(FCC3T)(bpy)Cl]Cl: 

Вихідні речовини: 

[Ru(FCC3T)Cl3] (169 мг, 0.21 

ммоль), 2,2'-біпіридин (33 мг, 

0.21 ммоль), LiCl (64 мг, 1.5 

ммоль), Et3N (60 мкл, 0.42 ммоль), 75% EtOH/25% H2O (25 мл). Вихід – 162 мг 

(0.23 ммоль, 83%). 

 

[Ru(MeO-Phtpy)(bpy)Cl]Cl: 

Вихідні речовини: [Ru(MeO-Phtpy)Cl3] (335 

мг, 0.61 ммоль), 2,2'-біпіридин (96 мг, 0.62 

ммоль), LiCl (146 мг, 3.5 ммоль), Et3N (138 

мкл, 1 ммоль), 75% EtOH/25% H2O (56 мл). 

Вихід – 390 мг (0.23 ммоль, 69%). 

 

Загальна методика синтезу комплексів [Ru(R-tpy)(bpy)NO2]Cl (С). 

Комплекс [Ru(R-tpy)(bpy)Cl]Cl (B) (1 екв.), 

NaNO2 (10 екв.), розчиняють в суміші 75% 

EtOH/25% H2O (124 мл на 1 ммоль). Розчин 

кип’ятять протягом 3 год, захищаючи від 

опромінення. Після проходження реакції суміш 

концентрують випарюванням розчинника при пониженому тиску до 1/6 
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вихідного об’єму, та залишають у холодильнику на 2 год. Осад, що 

утворюється, відділяють вакуумною фільтрацією, промивають холодною 

водою, малою кількістю холодного EtOH та діетиловим етером. Сполуку 

сушать під вакуумом. Комплекси темно-червоного кольору. 

 

[Ru(FCCT)(bpy)NO2]Cl: 

Вихідні речовини: 

[Ru(FCCT)(bpy)Cl]Cl (208 мг, 

0.23 ммоль), NaNO2 (156 мг, 2.26 

ммоль), 75% EtOH/25% H2O (28 

мл). Вихід – 139 мг (0.149 ммоль, 66%). 

 

[Ru(FCC3T)(bpy)NO2]Cl: 

Вихідні речовини: 

[Ru(FCC3T)(bpy)Cl]Cl (162 мг, 

0.22 ммоль), NaNO2 (150 мг, 2.17 

ммоль), 75% EtOH/25% H2O (28 

мл). Вихід – 95 мг (0.10 ммоль, 46%). 

 

[Ru(MeO-Phtpy)(bpy)NO2]Cl: 

Вихідні речовини: [Ru(MeO-

Phtpy)(bpy)Cl]Cl (390 мг, 0.58 ммоль), 

NaNO2 (402 мг, 5.83 ммоль), 75% EtOH/25% 

H2O (72 мл). Вихід – 357 мг (0.53 ммоль, 

90%). 
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Загальна методика синтезу рутеній-нітрозильних комплексів [Ru(R-

tpy)(bpy)NO](PF6)3 (D). 

Комплекс [Ru(R-tpy)(bpy)NO2]Cl (С) (1 екв.) 

розчиняють в EtOH (108 мл на 1 ммоль 

комплексу С), і розчин додають до суміші HCl 

(12М, 108 мл на 1 ммоль комплексу С, 1300 

екв.) та EtOH(216 мл на 1 ммоль С). Суміш 

нагрівають до 60 °С та витримують за цієї температури протягом 1 год, 

захищаючи від опромінення. Суміш охолоджують, концентрують за 

пониженого тиску до 1/5 вихідного об’єму і додають насичений водний розчин 

NH4PF6 (15 екв.) та залишають у холодильнику на 2 год. Осад, що утворюється, 

збирають вакуумною фільтрацією, промивають малою кількістю холодного 

EtOH та діетиловим етером. Комплекс сушать під вакуумом.  

 

[Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3: 

Вихідні речовини: 

[Ru(FCCT)(bpy)NO2]Cl (60 мг, 

0.064 ммоль), HCl (12M, 6.9 мл, 

83.8 ммоль), EtOH (21 мл). 

Вихід – 53 мг (0.041 ммоль, 63%). 

 

[Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3: 

Вихідні речовини: 

[Ru(FCC3T)(bpy)NO2]Cl (72 мг, 

0.078 ммоль), HCl (12M, 8.3 мл, 

63.2 ммоль), EtOH (16 мл). Вихід 

– 68 мг (0.051 ммоль, 66%).  
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[Ru(MeO-Phtpy)(bpy)NO](PF6)3: 

Вихідні речовини: [Ru(MeO-

Phtpy)(bpy)Cl]Cl (390 мг, 0.58 ммоль), 

NaNO2 (402 мг, 5.83 ммоль), 75% 

EtOH/25% H2O (72 мл). Вихід – 357 мг (0.53 

ммоль, 90%). 

 

Синтез лігандів DMAFT та DMACCT: 

7-бромо-9,9-дигексил-N,N-диметил-9H-флуорен-2-амін (4.17). 

Суміш 2-бромо-9,9-дигексил-7-нітро-9H-флуорену 4.15 

(1 г, 2.18 ммоль), HCOOH (96%, 2.24 мл, 57 ммоль), 

Et3N (6.4 мл, 46 ммоль), ДМСО (6.5 мл) поміщають в 

реактор для проведення реакцій під тиском, ретельно дегазують пропусканням 

Ar та поміщають в інертну атмосферу. До суміші додають FeCl2·4H2O (9 мг, 

0.045 ммоль). Реактор закривають та нагрівають до 150 °С. Реакцію проводять 

протягом 14 год. Після закінчення реакції реактор охолоджують до кімнатної 

температури. До суміші додають воду (20 мл) та екстрагують EtOAc. Органічну 

фазу промивають насиченим розчином кухонної солі,  сушать над Na2SO4, 

фільтрують. Розчинник упарюють при пониженому тиску. Продукт очищають 

колонковою хроматографією на силікагелі (елюент – гексан – EtOAc, 40:1). 

Вихід – 0.628 г (1.37 ммоль , 63%), безбарвна масляниста рідина, що темніє на 

світлі. 

 

7-(диметиламіно)-9,9-дигексил-9H-флуорен-2-карбальдегід (4.18). 

Розчин 7-бромо-9,9-дигексил-N,N-диметил-9H-

флуорен-2-аміну 4.17 (2.487 г, 5.44 ммоль) в сухому 

ТГФ (57 мл), поміщений в інертну атмосферу, 

охолоджують до -78 °С. До розчину додають по краплинах розчин н-BuLi (2.5 

М, 4.84 мл, 12.1 ммоль). Суміш перемішують протягом 1 год. До розчину 

додають по краплинах сухий ДМФА (2.12 мл, 27.4 ммоль) та залишають його 
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при постійному перемішуванні ще на 2 год при -78 °С. Після цього реакційну 

суміш залишають при кімнатній температурі протягом впродовж ночі. Після 

цього до розчину по краплинах додають водний розчин HCl. Суміш 

екстрагують EtOAc. Органічну фазу промивають насиченим розчином кухонної 

солі та сушать над Na2SO4. Розчинник випарюють при пониженому тиску. 

Залишок очищають колонковою хроматографією на силікагелі, елюент – 

CH2Cl2 – гексан, 7:1. Вихід – 1.39 г (3.41 ммоль, 63%), яскрава, жовто-зелена 

флуоресцентна масляниста рідина. 

 

(E)-3-(7-(диметиламіно)-9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)-1-(піридин-2-іл)проп-2-

ен-1-он (4.19). 

До розчину сполуки 7-(диметиламіно)-9,9-

дигексил-9H-флуорен-2-карбальдегіду 4.18 (736 

мг, 1.81 ммоль)  в EtOH (10 мл) додають 2-

ацетилпіридин (204 мкл, 1.82 ммоль), потім додають подрібнений KOH (155 мг, 

2.77 ммоль). Проходження реакції контролюють методом ТШХ. Після 

закінчення реакції (приблизно 3 год) до суміші додають воду та екстрагують 

продукт EtOAc. Органічну фазу промивають насиченим розмином кухонної 

солі та сушать над Na2SO4, розчинник упарюють при пониженому тиску. 

Продукт був очищений колонковою хроматографією на силікагелі, елюент – 

пентан – EtOAc, 100:1 з підвищенням полярності впродовж хроматографічного 

процесу. Вихід – 517 мг (1.02 ммоль, 56%), червона масляниста рідина. 

 

7-([2,2':6',2''-терпіридин]-4'-іл)-9,9-дигексил-N,N-диметил-9H-флуорен-2-амін 

(DMAFT). 

До сполуки (E)-3-(7-(диметиламіно)-9,9-дигексил-

9H-флуорен-2-іл)-1-(піридин-2-іл)проп-2-ен-1-он 

4.19 (247 мг, 0.49 ммоль) в MeOH (5 мл) додають 

1-(2-оксо-2-(піридин-2-іл)етил)піридин-1-ій йодид 
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(180 мг, 0.55 ммоль) та NH4OAc (638 мг, 8.28 ммоль). Суміш нагрівають до 

кипіння при постійному перемішуванні та продовжують кип’ятіння до повного 

зникнення вихідного кетону 4.12 (контроль методом ТШХ). Після закінчення 

реакції реакційну суміш охолоджують до кімнатної температури, розчинник 

випарюють при зниженому тиску. До суміші додають воду, та екстрагують її 

AcOEt. Органічну фазу висушують над Na2SO4, фільтрують та концентрують за 

зниженого тиску. Залишок очищають методом колонкової хроматографії два 

рази. Очищення виконують на силікагелі, у якості елюента застосовують 

CH2Cl2 при першому очищенні, за другим разом – гексан – EtOAc, 15:1 з 

поступовим підвищенням полярності. Отриманий аморфний продукт 

кристалізується при розтиранні та перекристалізації з гексану. Вихід – 84 мг 

(0.14 ммоль, 28%). Порошок жовтого кольору. 

 

(E)-етил-3-(7-(диметиламін)-9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)акрилат (4.24). 

Суміш 7-бромо-9,9-дигексил-N,N-диметил-9H-

флуорен-2-аміну 4.17 (1.012 г, 2.22 ммоль), Pd(OAc)2 

(25 мг, 0.11 ммоль), P(o-tolyl)3 (118 мг, 0.39 ммоль) та 

[Pd(PPh3)4] (131 мг, 0.11 ммоль) ретельно дегазують 

та поміщають в інертну атмосферу. До суміші додають Et3N (1.3 мл, 9.34 

ммоль), етилакрилат (1 мл, 9.2 ммоль) та безводний ДМФА (2.53 мл). Утворену 

суспензію нагрівають при температурі 90 °С  протягом 14 год при інтенсивному 

перемішуванні. Після закінчення реакції реакційну суміш охолоджують до 

кімнатної температури та додають до неї 30 мл води. Суміш екстрагують 

AcOEt. Органічну фазу промивають насиченим розчином кухонної солі та 

висушують безводним Na2SO4. Відфільтрувавши сіль, розчин концентрують 

при зниженому тиску. Продукт очищують колонковою хроматографією на 

силікагелі. Елюент – суміш н-гексан – AcOEt, 20:1. Вихід 814 мг (1.71 ммоль, 

77%). Яскравий, флуоресцентний порошок жовтого кольору. 
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(E)-3-(7-(диметиламіно)-9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)акриловий альдегід 

(4.26). 

До розчину (E)-етил-3-(7-(диметиламін)-9,9-дигексил-

9H-флуорен-2-іл)акрилату 4.24 (125 мг, 0.26 ммоль) у 

сухому толуолі (2.8 мл), що знаходиться в інертній 

атмосфері, за температури -78 °C, повільно додають розчин DIBAL-H (545 мкл, 

1.5 М, 0.82 ммоль). Реакційну суміш інтенсивно перемішують до моменту 

повного зникнення вихідної речовини (реакцію контролюють методом 

тонкошарової хроматографії (ТШХ), приблизно 4 год). Після цього повільно 

додають MeOH (80 мкл) до закінчення виділення H2, і швидко додають AcOEt 

(6 мл). Суміш виймають з бані для охолодження і залишають при інтенсивному 

перемішуванні при кімнатній температурі на 1.5 год. Отриману суміш 

фільтрують при пониженому тиску через целіт, розчинник фільтрату упарюють 

при зниженому тиску. Отриманий спирт 106 мг (нижче наведено спектр) 

тримають закритим при пониженому тиску. 

1,1,1-Триацетокси-1,1-дигідро-1,2-бензйодоксол-3(1H)-он (перйодинан Десса-

Мартина (DMP), 114 мг, 0.27 ммоль) суспендують в CH2Cl2 (2 мл) та додають 

трет-бутиловий спирт (26 мкл, 0.27 ммоль). Суміш залишають на 20 хв, і потім 

додають до неї розчин спирту в CH2Cl2 (2 мл), перемішують в закритій колбі. 

Через 1 год 40 хв знов готують суспензію DMP (73 мг, 0.17 ммоль) в суміші 

CH2Cl2 (1.5 мл) та трет-бутанолу (16 мкл, 0.17 ммоль), залишають її 

перемішуватися 20 хв, і потім додають до реакційної суміші. Суміш 

перемішують ще впродовж 2 год. Після закінчення проходження реакції, 

розчинник випарюють досуха, залишок суспендують в діетиловому етері. 

Органічну фазу промивають сумішшю водного розчину Na2S2O3 (10%) та 

насиченого розчину NaHCO3 (1:1). Водну фазу зворотно екстрагують 

невеликою кількістю етеру. Органічні фази об’єднують, сушать над 

Na2SO4,суміш фільтрують та упарюють з фільтрату розчинник. Продукт 

очищують колонковою хроматографією на силікагелі. Елюент – суміш н-гексан 
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– AcOEt, 20:1. Вихід 84 мг (1.71 ммоль, 79%). Яскрава червона масляниста 

рідина. 

 

(2E,4E)-5-(7-(диметиламіно)-9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)-1-(піридин-2-

іл)пента-2,4-дієн-1-он (4.27). 

До розчину (E)-3-(7-(диметиламіно)-9,9-

дигексил-9H-флуорен-2-іл)акрилового 

альдегіду 4.26 (46 мг, 0.11 ммоль)  в EtOH 

(0.5 мл) додають 2-ацетилпіридин (12 мкл, 0.1 ммоль), потім додають 

подрібнений KOH (9 мг, 0.16 ммоль). Проходження реакції контролюють 

методом ТШХ. Після закінчення реакції (приблизно 3 год) до суміші додають 

воду та екстрагують продукт EtOAc. Органічну фазу промивають насиченим 

розмином кухонної солі та сушать над Na2SO4, розчинник упарюють при 

пониженому тиску. Продукт був очищений колонковою хроматографією на 

силікагелі, елюент – пентан – EtOAc, 100:1 з підвищенням полярності впродовж 

хроматографічного процесу. Вихід – 35 мг (0.065 ммоль, 61%), червона 

масляниста рідина. 

 

(E)-7-(2-([2,2':6',2''-терпіридин]-4'-іл)вінил)-9,9-дигексил-N,N-диметил-9H-

флуорен-2-амін (DMAFCCT). 

До сполуки (2E,4E)-5-(7-(диметиламіно)-9,9-

дигексил-9H-флуорен-2-іл)-1-(піридин-2-

іл)пента-2,4-дієн-1-ону 4.27 (143 мг, 0.27 

ммоль) в MeOH (5 мл) додають 1-(2-оксо-2-

(піридин-2-іл)етил)піридин-1-ій йодид (99 мг, 

0.30 ммоль) та NH4OAc (350 мг, 4.54 ммоль). Суміш нагрівають до кипіння при 

постійному перемішуванні та продовжують кип’ятіння до повного зникнення 

вихідного кетону 4.27 (контроль методом ТШХ). Після закінчення реакції 

реакційну суміш охолоджують до кімнатної температури, розчинник 

випарюють при зниженому тиску. До суміші додають воду, та екстрагують її 
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AcOEt. Органічну фазу висушують над Na2SO4, фільтрують та концентрують за 

зниженого тиску. Залишок очищають методом колонкової хроматографії два 

рази. Залишок очищають методом колонкової хроматографії два рази. 

Очищення виконують на силікагелі, у якості елюента застосовують CH2Cl2 при 

першому очищенні, за другим разом – гексан – EtOAc, 15:1 з поступовим 

підвищенням полярності. Отриманий аморфний продукт кристалізується при 

розтиранні та перекристалізації з гексану. Вихід – 52 мг (0.08 ммоль, 31%). 

Масляниста рідина жовтого кольору. 
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Речовина Характеристика  

4'-бромо-2,2':6',2''-терпіридин 

(4.3). 

 

Т. пл. 134-135 °С.  Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3) δ 8.71 (д.д.д, J = 4.8, 1.8, 0.8 Hz, 

2H, H-8), 8.66 (с, 2H, H-2), 8.59 (д, J = 8.0 Гц, 2H, H-5), 7.87 (т.д, J = 7.7, 1.7 Гц, 2H, H-

6), 7.36 (д.д.д, J = 7.4, 4.9, 1.1 Гц, 1H, H-7).  

 

2-бромо-9,9-дигексил-9H-

флуорен (4.6). 

 

Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3) δ 7.70 – 7.64 (м, 1H), 7.56 (д.д, J = 7.5, 1.0 Гц, 1H), 

7.46 (с, 1H), 7.45 (д.д, J = 8.0, 1.9 Гц, 1H), 7.34 – 7.31 (м, 2H), 2.02 – 1.85 (м, 4H), 1.19 – 

0.97 (м, 12H), 0.78 (т, J = 7.0 Гц, 6H), 0.69 – 0.51 (м, 4H). 

9,9-дигексил-2-вініл-9H-флуорен 

(4.8). 

 

 

 

 

 

Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3) δ 7.78 – 7.66 (м, 2H), 7.48 – 7.31 (м, 5H), 6.86 (д.д, J 

= 17.6, 10.9 Гц, 1H), 5.85 (д.д, J = 17.6, 0.9 Гц, 1H), 5.30 (д.д, J = 10.9, 0.9 Гц, 1H), 2.06 – 

1.97 (м, 4H), 1.22 – 1.03 (м, 12H), 0.82 (т, J = 6.9 Гц, 6H), 0.75 – 0.62 (м, 4H). 
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(E)-етил-3-(9,9-дигексил-9H-

флуорен-2-іл)акрилат (4.9). 

 

 

ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3) δ 7.78 (д, J = 16.0 Гц, 1H, H-16), 7.73 – 7.66 (м, 2H, H-4, H-5), 

7.51 (д.д, J = 7.9 Гц, 1.4 Гц, 1H, H-3), 7.49 (д, J = 1.4 Гц, 1H. H-l), 7.36 – 7.31 (м, 3Н, Н-6, 

Н-7, Н-8), 6.49 (д, J = 16.0 Гц, 1Н, Н-17), 4.29 (к, J = 7.1 Гц, 2Н, Н-19), 2.04 – 1.91 (м, 

4Н, Н-10), 1.36 (т, J = 7.1 Гц, 3Н, Н-20), 1.18-0.96 (м, 12Н, Н-12, Н-13, Н-14), 0.76 (т, J = 

7.0 Гц, 6Н, Н-15), 0.67 - 0.48 (м, 4H, H-11); ЯМР 13C (75 МГц, CDCl3), δ 167.29 (C-18), 

151.45 (C-8a або C-9a), 151.42 (C-8a або C-9a), 145.35 (C-16), 143.68 (C-4a), 140.32 (C-

4b), 133.35 (C-2), 127.90 (C-6 або C-7), 127.57 (C-3), 127.04 (C-6 або C-7), 123.04 (C-8), 

122.36 (C-l), 120.25 (C-4 або C-5), 120.11 (C-4 або C-5), 117.27 (C-17), 60.51 (C-19), 

55.19 (C-9), 40.45 (C-10), 31.58 (C-13), 29.77 (C-12),23.83 (C-11), 22.66 (C-14), 14.50 (C-

20), 14.12 (C-15). HRMS (ESI): обчислено для C30H41O2 (M + H)+: 433.310107, знайдено: 

433.310186 

(E)-3-(9,9-дигексил-9H-

флуорен-2-іл)акриловий 

альдегід (4.11). 

 

 

ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3), δ 9.74 (д. J= 7.7 Гц, 1H, H-18), 7.77 - 7.70 (м, 2H, H-4, H-5), 

7.58 (д, J = 15.9 Гц, 1H, H-16), 7.56 (д.д, J = 7.9 Гц, 1.6 Гц, 1H. H-3), 7.53 (д, J= 1.6 Гц, 

1H, H-l), 7.39 - 7.34 (м, 3H, H-6, H-7, H-8 ), 6.79 (д.д, J = 15.9 Гц, 7.7 Гц, 1H, H-17), 2.03 - 

1.94 (м, 4H, H-10), 1.15 - 0.97 (м, 12H, H-12, H-13, H -l4), 0.75 (т, J = 6.9 Гц, 6H, H-15), 

0.67 - 0.55 (м, 4H, H-11): ЯМР 13C (75 МГц, CDCl3) δ 193.89 (C-18), 153.74 (C-16), 

151.72 (C-8a або C-9a), 151.62 (C-8a або C-9a), 144.83 (C-4a), 140.04 (C-4b), 132.88 (C-

2), 128.34 (C-6 або C-7), 128.18 (C-3), 127.84 (C-17), 127.17 (C-6 або C-7), 123.15 (C-8), 

122.82 (C-l), 120.52 (C-4 або C-5), 120.34 (C-4 або C-5), 55.30 (C-9), 40.42 (C-10), 31.59 
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(C-13), 29.76 (C-12), 23.85 (C -11), 22.68 (C-14), 14.12 (C-15). HRMS (ESI):  обчислено 

для C28H37O (M + H)+: 389.283892, знайдено:  

389.284019. 

(2E,4E)-5-(9,9-дигексил-9H-

флуорен-2-іл)-1-(піридин-2-

іл)пента-2,4-дієн-1-он (4.12). 

 

 

Т. пл. 104 – 105 °C; ЯМР 1H (400 МГц, ТГФ-d8) δ 8.69 (д.д.д, J = 4.7 Гц, 1.7 Гц, 0.9 Гц, 

1H, H-25), 8.11 (д.т, J = 7.7 Гц, 1.3 Гц, 0.9 Гц, 1H, H-22), 7.93 (д, J = 15.3 Гц, 1H , H-19), 

7.90 (т.д, J = 7.7 Гц, 7.5 Гц, 1.7 Гц, 1H, H-23), 7.77 – 7.65 (м, 3H, H-4, H-5, H-18), 7.65 (д, 

J = 1.5 Гц, 1H, H-1), 7.55 (д.д, J = 7.9 Hz, 1.5 Гц, 1H, H-3), 7.50 (д.д.д, J = 7.5 Гц, 4.7 Гц, 

1.3 Гц, 1H, H-24), 7.41 – 7.33 (м, 1H, H-8), 7.35 – 7.23 (м, 3H, H-6, H-7, H-17), 7.19 (д, J = 

15.5 Гц, 1H, H-16), 2.14 – 1.97 (м, 4H, H-10), 1.17 – 0.96 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 0.75 

(т, J = 7.0 Hz, 6H, H-15), 0.70 – 0.55 (м, 4H, H-11); ЯМР 13C (101 МГц, ТГФ-d8) δ 189.02 

(C-20), 155.49 (C-21), 152.11 (C-8a або C-9a), 151.99 (C-8a або C-9a), 149.76 (C-25), 

144.95 (C-18), 143.52 (C-4a), 143.21 (C-16), 141.70 (C-4b), 137.78 (C-23), 136.70 (C-2), 

128.34 (C-17), 128.06 (C-3 або C-6, або C-7), 127.80 (C-3 або C-6, або C-7), 127.78 (C-3 

або C-6, або C-7), 127.54 (C-24), 125.09 (C-19), 123.68 (C-8), 123.07 (C-22), 122.29 (C-1), 

120.85 (C-4 або C-5), 120.84 (C-4 або C-5), 55.93 (C-9), 41.28 (C-10), 32.49 (C-13), 30.69 

(C-12), 24.70 (C-11), 23.48 (C-14), 14.37 (C-15). 

HRMS (ESI): обчислено для C35H42NO (M + H)+: 492.326091, знайдено: 491.326093. 
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(E)-4'-(2-(9,9-дигексил-9H-

флуорен-2-іл)вініл)-2,2':6',2''-

терпіридин (FCCT). 

 

 

ЯМР 1H (400 МГц, CD3CN) δ 8.72 (д.д.д, J = 4.8 Гц, 1.8 Гц, 0.9 Гц, 2H, H-25), 8.66 (д.т, J 

= 7.8 Гц, 1.2 Гц, 0.9 Гц, 2H, H-22), 8.64 (с, 2H, H- 

19), 7.95 (т.д, J = 7.8 Гц, 7.6 Гц, 1.8 Гц, 2H, H-23), 7.79 – 7.75 (м, 3H, H-1, H-4, H-5), 7.68 

(д, J = 16.4 Гц, 1H, H-16), 7.65 (д.д, J = 7.8 Гц, 1.5 Гц, 1H, H-3), 7.48 (д, J = 16.4 Гц, 1H, 

H-17), 7.43 (д.д.д, J = 7.6 Гц, 4.8 Гц, 1.2 Гц, 2H, H-24), 7.43 – 7.40 (м, 1H, H-6), 7.37 – 

7.31 (м, 2H, H-7, H-8), 2.12 – 1.98 (м, 4H, H-10), 1.14 – 0.94 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 

0.73 (т, J = 7.0 Гц, 6H, H-15), 0.62 – 0.45 (м, 4H, H-11); ЯМР – 13C (101 МГц, CD3CN) δ 

156.93 (C-21), 156.78 (C-20), 152.32 (C-8a або C-9a), 152.07 (C-8a або C-9a), 150.23 (C-

25), 148.02 (C-18), 142.88 (C-4a), 141.59 (C-4b), 138.09 (C-23), 136.58 (C-2), 134.57 (C-

16), 128.44 (C-3), 127.98 (C-6 або C-7), 127.74 (C-6 або C-7), 126.89 (C-17), 125.13 (C-

24), 124.00 (C-8), 122.45 (C-1), 121.91 (C-22), 120.88 (C-4 або C-5), 120.83 (C-4 або C-5), 

118.65 (C-19), 56.02 (C-9), 40.82 (C-10), 32.18 (C-13), 30.21 (C-12), 24.64 (C-11), 23.16 

(C-14), 14.20 (C-15). HRMS (ESI): обчислено для C42H46N3 (M + H)+: 592.368625, 

знайдено: 592.368897. 
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2-етиніл-9,9-дигексил-9H-

флуорен (4.14). 

 

Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDCl3) δ 7.73 – 7.70 (м, 1H, H-3), 7.67 (д.д, J = 7.0, 1.3 Гц, 

1H, H-5), 7.51 (д.д, J = 7.0, 1.4 Гц, 1H, H-4), 7.50 (с, 1H, H-1), 7.40 – 7.31 (м, 3H, H-6,H-7, 

H-8), 2.01 – 1.95 (м, 4H, H-10), 1.22 – 0.98 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 0.79 (т, J = 7.1 Гц, 

6H, H-15), 0.68 – 0.56 (м, 4H, H-11).  

4'-((9,9-дигексил-9H-флуорен-2-

іл)етиніл)-2,2':6',2''-терпіридин 

(FCC3T). 

 

 

Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDCl3) δ 8.75 (д, J = 4.0 Гц, 2H), 8.67 (с, 2H), 8.66 (д, 2H), 

7.94 – 7.84 (м, 2H),  7.77 – 7.70 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 7.60 (с, 1H), 7.59 (д, J = 8.8 Гц, 1H), 

7.42 – 7.32 (м, 5H), 2.09 – 1.96 (м, 4H), 1.22 – 1.02 (м, 12H), 0.80 (т, J = 7.0 Гц, 6H), 0.75 

– 0.58 (м, 4H). Спектр ЯМР 13C (101 МГц, СDCl3) δ 155.7 (2C), 155.5 (2C), 151.2 (C), 

150.9 (C), 149.2 (2CH), 142.2 (C), 140.2 (C), 136.9 (2CH), 133.7 (C), 130.9 (CH), 127.7 

(CH), 126.9 (CH), 126.5 (CH), 124.0 (2CH), 122.9 (CH), 122.8 (2CH), 121.2 (2CH), 120.5 

(C), 120.2 (CH), 119.7 (CH), 95.2 (C), 87.6 (C), 55.2 (C), 40.4 (2CH2), 31.5 (2CH2), 29.7 

(2CH2), 23.8 (2CH2), 22.6 (2CH2), 14.0 (2CH3). Обчислено, %:  C, 85.53; H, 7.35; N, 7.12. 

C42H43N3. Знайдено, %: C, 85.31; H, 7.47; N, 7.01.  
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[Ru(FCCT)(bpy)Cl]Cl. 

 

 

ЯМР 1H (400 МГц, CD3OD) δ 10.29 (д, J =  5.1 Гц, 1H), 8.89 (с, 2H), 8.78 (д, J =  8.0 

Гц, 1H), 8.56 (д, J  =  7.8 Гц, 2H), 8.49 (д, J  =  8.0 Гц, 1H), 8.31 (т, J  =  7.8 Гц, 1H), 

8.10 (д, J  =  16.2 Гц, 1H), 8.05 - 8.00 (м, 1H), 7.88 - 7.65 (м, 9H), 7.59 (д, J  =  16.6 Гц, 

1H), 7.42 (д.д.д, J  =  8.3 Гц, 6.7 Гц, 3.5 Гц, 4H), 7.33 - 7.26 (м, 2H), 7.05 (т, J  =  6.5 

Гц, 1H), 2.23 - 2.07 (м, 4H), 1.17-1.00 (м, 12H), 0.78 (т, J  =  7.0 Гц, 6H), 0.72 - 0.59 (м, 

4H). ). Обчислено, %:  C, 67.89; H, 5.81; N, 7.61. C52H53Cl2N5Ru Знайдено, %: С 

67.87; H, 5.86; N, 7.53. 

[Ru(FCC3T)(bpy)Cl]Cl. 

 

C6H13 C6H13

N

N

N

Ru N

N

Cl
Cl

 

Спектр ЯМР 1H (400 MГц, CD3OD) δ 10.25 – 10.22 (м, 1H), 0.66 – 0.56 (м, 4H), 8.82 (с, 

2H), 8.79 (д, J = 8.2 Гц, 1H), 8.57 (д, J = 8.0 Гц, 2H), 8.50 (д, J = 7.9 Гц, 1H), 8.34 (т.д, J = 

7.9, 1.5 Гц, 1H), 8.02 (д.д.д, J = 7.5, 5.6, 1.2 Гц, 1H), 7.91 (т.д, J = 7.9, 1.5 Гц, 2H), 7.87 (д, 

J = 7.8 Гц, 1H), 7.85 – 7.83 (м, 1H), 7.75 (д.д.д, 8.5, 7.8, 1.3 Гц, 1H), 7.73 (д.д, 8.5, 1.4 Гц, 

2H), 7.70 (с, 1H), 7.69 (д.д.д, 8.3, 1.4 Гц, 1H), 7.47 – 7.38 (м, 4H), 7.36 (д.д, J = 7.5, 1.1 Гц, 

1H), 7.34 (д.д, J = 7.5, 1.1 Гц, 1H), 7.06 (д.д.д, J = 7.3, 5.8, 1.3 Гц, 1H), 2.14 – 2.07 (м, 4H), 

1.19 – 0.99 (м, 12H), 0.79 (т, J = 7.0 Гц, 6H). Обчислено, %: C, 68.04; H, 5.60; N, 7.63. 

C52H51Cl2N5Ru. Знайдено, %: С 67.99; H, 5.91; N, 7.33. 

[Ru(MeO-Phtpy)(bpy)Cl]Cl. 

 

 

Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CD3OD) δ 10.26 (д, J = 5.5 Гц, 1H, H-1), 8.82 (с, 2H, H-19, 

H-20), 8.77 (д, J = 7.5 Гц, 1H, H-4), 8.60 (д, J = 8.0, 2H, H-15, H-23), 8.48 (д, J = 8.9, 1H, 

H-7), 8.32 (т.д, J  = 7.9, 1.6 Гц, 1H, H-3), 8.13 – 8.06 (м, 2H, H-28, H-32), 8.32 (д.д.д, J  = 

7.2, 5.6, 1.3 Гц, 1H, H-8), 7.85 (т.д, J1 = 7.9, 1.5 Гц, 2H, H-14, H-24), 7.77 – 7.64 (м, 3H, H-

12, H-26, H-2), 7.38 (д, J = 6.1 Гц, 1H, H-10), 7.30 (д.д.д, J  = 7.1, 5.5, 1.2 Гц, 2 H, H-13, 
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H-25), 7.18 – 7.10 (м, 2H, H-29, H-31), 7.02 (д.д.д, J  = 7.3, 5.7, 1.3 Гц, 1H, H-9), 3.9 (с, 

3H, H-33). Обчислено, %: C, 57.58; H, 3.77; N, 10.49; C32H25Cl2N5ORu. Знайдено, %: C, 

57.59; H, 3.81; N, 10.38; 

[Ru(FCCT)(bpy)NO2]Cl. 

 

 

ЯМР 1H (400 МГц, CD3OD) δ 9.91 (д, J = 4.8 Гц, 1H), 8.78 (д, J = 8.1 Гц, 1H), 8.74 (с, 

2H), 8.55 (д, J = 8.2 Гц, 1H), 8.46 (д, J = 8.0 Гц, 2H), 8.32 (т.д, J = 8.0, 1.5 Гц, 1H), 8.04 - 

7.99 (м, 1H), 7.96 (д, J = 16.3 Гц, 1H), 7.92 - 7.80 (м, 6H), 7.77 - 7.73 (м, 2H), 7.73 - 7.68 

(м, 1H), 7.52 (д, J = 16.3 Гц, 1H), 7.47 - 7.43 (м, 2H), 7.42 - 7.36 (м, 2H), 7.36 - 7.31 (м, 

2H), 7.19 - 7.13 (м, 1H), 2.21 - 2.07 (м, 4H), 1.16-1.00 (м, 12H), 0.76 (т, J = 7.0 Гц, 6H), 

0.70 - 0.58 (м, 4H). Обчислено, %: C, 67.12; H, 5.74; N, 9.03. C52H53ClN6O2Ru. 

Знайдено, %: C, 67.32; H, 5.82; N, 8.95 

[Ru(FCC3T)(bpy)NO2]Cl.  

 

C6H13 C6H13

N

N

N

Ru N

N

NO2

Cl

 

ЯМР 1H (400 MГц, CD3OD) δ 9.90 (д, J = 5.3 Гц, 1H), 8.78 (д, J = 8.2 Гц, 2H), 8.76 (с, 

1H), 8.55 (д, J = 8.1 Гц, 1H), 8.50 (д, J = 8.0 Гц, 2H), 8.34 (т.д, J = 7.9, 1.4 Гц, 1H), 8.02 

(д.д.д, J = 7.5, 5.9, 1.1 Гц, 1H), 7.93 (т.д, J = 7.9, 1.4 Гц, 2H), 7.90 – 7. 81 (м, 3H), 7.79 (с, 

1H), 7.75 (д, J = 8.6 Гц, 2H), 7.67 (д.д, J = 7.8, 1.3 Гц, 1H), 7.52 – 7.32 (м, 6H), 7.18 (д.д.д, 

J = 7.6, 5.7,1.3 Гц, 1H), 2.19 – 2.00 (м, 4H), 1.21 – 1.01 (м, 12H), 0.78 (т, J = 6.9 Гц, 6H), 

0.70 – 0.54 (м, 4H). Обчислено, %: C, 67.26; H, 5.54; N, 9.05. C52H51ClN6O2Ru. 

Знайдено, %: C, 66.97; H, 5.63; N, 8.93 

[Ru(MeO-Phtpy)(bpy)NO2]Cl: 

 

Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CD3OD) δ 9.90 (д, J = 5.8 Гц, 1H, H-1), 8.82 – 8.73 (м, 3H, H-

19, H-20, H-4), 8.59 – 8.51 (м, 3H, H-15, H-23, H-7), 8.33 (т.д, J = 7.9, 1.5 Гц, 1H, H-3), 

8.08 – 7.99  (м, 3H, H-28, H-32, H-8), 7.93 (т.д, J = 7.9, 1.6 Гц, 2H, H-14, H-24), 7.85 (т.д, 

C6H13 C6H13

N

N

N

Ru N

N

NO2
Cl
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J = 7.9, 1.5 Гц, 1H, H-2), 7.78 (д.д, J1 = 5.5, 1.5 Гц, 2H, H-12, H-26), 7.49 – 7.45 (м, 1H, H-

10), 7.35 (д.д.д, J = 7.2, 5.5, 1.3 Гц, 2H, H-13, H-25), 7.19 – 7.10 (м, 3H, H-29, H-31, H-9), 

3.93 (с, 3H, H-33). Спектр ЯМР 13C (CD3OD, 75 МГц) δ 163.2, 160.2, 159.2, 158.2, 157.4, 

154.0, 153.6, 151.7, 149.7, 139.1, 138.5, 138.4, 130.1, 129.7, 128.6, 128.2, 127.5, 125.1, 

125.0, 124.4, 120.8, 115.9, 56.0. Обчислено, %: C, 56.68; H, 3.72; N, 12.39. 

C32H25ClN6O3Ru. Знайдено, %: C, 56.81; H, 3.94; N, 12.10. 

[Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 

 

N

N

N

Ru N

N

NO

10
11

12

13 14

15

1

2
34

4a4b56

7
8

16

17
18

8a 9a
9

19 20
2122

23 24
25

26 27

28

2930
31

32

3334

35

 

 

Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CD3CN) δ 9.30 (д, J  =  5.7 Гц, 1H, Н-26), 8.92 (с, 2H, H-19), 

8.81 (д, J  =  7.8 Гц, 1H, Н-29), 8.74 (д, J =  7.4 Гц, 2H, H-22), 8.69 (т.д, J =  8.1, 1.4 Гц, 

1H, H-28), 8.61 (д, J  =  7.7 Гц, 1H, H-32), 8.49 (т.д, J  =  7.9, 1.4 Гц, 2H, H-23), 8.32 (д, J = 

16.3 Гц, 1H, Н-16),  8.33 – 8.27 (м, 1H, C-33), 8.27 – 8.23 (м, 1H, H-27), 8.01 (д.д, J  =  5.6, 

1.1 Гц, 2H, H-25), 7.95 (д, J = 8.1 Гц,1H, H-4), 7.94 (c, H-1), 7.90 – 7.83 (м, 2H, H-3,H-5), 

7.74 (д, J = 16.2 Гц, 1H, Н-17),  7.71 (д.д.д, J = 7.5, 5.4, 1.1 Гц, 2H, H-24), 7.53 – 7.39 (м, 

4H, H-6,H-7, H-8, H-34),  7.32 (д.д, J = 6.0, 0.9 Гц, 1H, H-35), 2.21 – 2.09 (м, 4H, H-10), 

1.15 – 0.97 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 0.77 (t, J = 6.9 Гц, 6H, H-15), 0.61 (д, J = 6.4 Гц, 

4H, H-11). Обчислено, %: C, 47.53; H, 4.07; N, 6.40. C52H53F18N6OP3Ru. Знайдено, %: 

C, 43.36; H, 3.75; N, 6.21. ІЧ спектр: 1942 см-1 ν(NO). 

[Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3: 

 

 

Спектр ЯМР 1H (300 МГц, СD3CN) δ 9.31 (д, J = 5.8 Гц, 1H, Н-26), 8.96 (с, 2H, Н-19), 

8.82 (д, J = 8.1 Гц, 1H, Н-29), 8.75 – 8.66 (м, 3H, Н-22, Н-28), 8.63 (д, J = 8.1 Гц, 1H, H-

32), 8.48 (т, J = 8.2 Гц, 2H, H-23), 8.31 (т, J = 8.0, 1H, H-33), 8.28 – 8.21 (м, 1H, H-27), 
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8.02 (д, J = 5.2 Гц, 2H, H-25), 7.97 (д, J = 7.8 Гц, 1H, H-4), 7.92 – 7.79 (м, 3H, H-1,H-3,H-

5), 7.78 – 7.68 (м, 2H, H-24), 7.56 – 7.39 (м, 4H, H-6,H-7, H-8, H-34), 7.34 (д, J = 5.9 Гц, 

1H, H-35), 2.27 – 2.05 (м, 4H, H-10), 1.21 – 0.95 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 0.77 (т, J = 

6.8 Гц, 6H, H-15), 0.66 – 0.46 (м, 4H, H-11). Спектр ЯМР 13C  (75 МГц, СD3CN) δ 156.2 

(2C), 154.9 (2CH), 154.2 (C), 153.8 (2C), 153.4 (C), 153.0 (CH), 151.5 (C), 151.4 (C), 148.1 

(CH), 144.8 (C), 144.7 (CH), 144.4 (2CH), 144.0 (СH), 142.0 (С), 139.7 (С), 132.3 (CH), 

130.6 (CH), 130.4 (2CH), 130.1 (CH), 128.8 (CH), 128.2 (2CH), 127.5 (2CH), 127.4 (CH), 

127.1 (CH), 126.9 (CH), 126.3 (C), 123.3 (CH), 120.8 (CH), 120.5 (CH), 118.2 (C), 106.3 

(CH), 86.5 (C), 55.4 (C), 39.7 (CH2), 31.1 (CH2), 29.2 (CH2), 23.6 (CH2), 22.1 (CH2), 13.2 

(CH3). Обчислено, %: C, 47.60; H, 3.92; N, 6.41. C52H51F18N6OP3Ru. Знайдено, %: C, 

45.78; H, 3.52; N, 6.17. ІЧ спектр: 1946 см-1 ν(NO), 2200 ν(С≡С). 

[Ru(MeO-Phtpy)(bpy)NO](PF6)3: 

 

 

 

Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CD3CN) δ 9.32 (д, J = 5.51 Гц, 1H, H-13), 9.04 (с, 2H, H-6), 

8.86 (д, J = 8.02 Гц, 2H, H-9), 8.81 (д, J = 8.26 Гц, 1H, H-16), 8.69 (м, 1H, H-15), 8.62 (д, J 

= 8.03 Гц, 1H, H-19), 8.47 (т, J = 7.77, 2H, H-10), 8.28 (м, 4H, H-1, H-14, H-20), 8.02 (д, J 

= 5.37 Гц, 2H, H-12), 7.71 (т, J = 6.42 Гц, 2H, H-11), 7.50 (т, J = 6.66 Гц, 1H, H-21), 7.33 

(м, 3H, H-2), 3.99 (с, 3H, OCH3).
 Спектр ЯМР 13C (101 МГц, CD3CN) δ 164.8 (C-3), 

159.1 (C-5), 157.7 (2C-8), 155.8 (2C-12), 155.3 (C-18), 154.6 (2C-7), 154.4 (C-17), 153.9 

(C-13), 149.0 (C-22), 145.6 (C-20), 145.2 (2C-10), 144.9 (C-15), 131.6 (C-14), 131.5 (2C-1), 

131.1 (C-21), 131.1 (2C-11), 128.5 (2C-9), 127.9 (C-16), 127.5 (C-4), 127.3 (C-19), 124.5 
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(2C-6), 116.5 (2C-2), 56.7 (OCH3). ІЧ спектр: 1940 см-1 ν(NO). Обчислено, %: C, 36.21; 

H, 2.37; N, 7.92. C32H25F18N6O2P3Ru. Знайдено, %: C, 36.02; H, 2.48; N, 7.67.  

7-бромо-9,9-дигексил-N,N-

диметил-9H-флуорен-2-амін 

(4.17). 

 

Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3) δ 7.54 (д, J = 8.4 Гц, 1H), 7.44 – 7.40 (м, 2H), 7.42 (с, 

1H), 6.73 (д.д, J = 8.4, 2.4 Гц, 1H), 6.68 (д, J = 2.3 Гц, 1H), 3.05 (с, 6H), 2.08 – 1.81 (м, 

4H), 1.28 – 0.97 (м, 12H), 0.82 (т, J = 6.9 Гц, 6H), 0.76 – 0.61 (м, 4H). Обчислено, %: C, 

71.04; H, 8.39; N, 3.07. C27H38BrN. Знайдено, %: C, 70.71; H, 8.42; N, 2.94. 

 

7-(диметиламіно)-9,9-дигексил-

9H-флуорен-2-карбальдегід 

(4.18). 

 

Т. пл. 51-52 °С. Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3) δ 9.99 (c, 1H, COH), 7.80 – 7.79 (м, 

1H, H-1), 7.77 (д.д, J = 7.7, 1.5 Гц, 1H, H-3), 7.64 (д, J = 8.1 Гц, 1H, H-4), 7.61 (д, J = 8.5 

Гц, 1H, H-5), 6.73 (д.д, J = 8.5, 2.4 Гц, 1H, H-6), 6.64 (д, J = 2.3 Гц, 1H, H-8), 3.07 (с, 6H, 

N(CH3)2), 2.07 – 1.85 (м, 4H, H-10), 1.15 – 0.98 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 0.76 (т, J = 7.1 

Гц, 6H, H-15), 0.68 – 0.53 (м, 4H, H-11). Спектр ЯМР 13С (101 МГц, CDCl3) δ 192.4 

(CH), 154.4 (C), 151.7 (C), 150.6 (C), 148.9 (C), 133.6 (C), 131.3 (CH), 128.5 (C), 122.6 

(CH), 121.9 (CH), 118.2 (CH), 111.5 (CH), 106.3 (CH), 55.1 (C), 40.9 (2CH3), 40.7 (2CH2), 

31.6 (2CH2), 29.8 (2CH2), 23.8 (2CH2), 22.7 (2CH2), 14.1 (2CH3). Обчислено, %: C, 82.91; 

H, 9.69; N, 3.45. C28H39NO. Знайдено, %: C, 82.69; H, 9.73; N, 3.42. 

(E)-3-(7-(диметиламіно)-9,9-

дигексил-9H-флуорен-2-іл)-1-

(піридин-2-іл)проп-2-ен-1-он 

Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3) δ 8.80 – 8.75 (м, 1H, H-23), 8.25 (д, J = 16.0 Гц, 1H, 

H-16), 8.21 (дd, J = 7.7 Гц, 1H, H-20), 8.05 (д, J = 15.9 Гц, 1H, H-17), 7.89 (т.д, J = 7.7, 1.6 

Гц, 1H, H-21), 7.68 – 7.62 (м, 1H, H-3), 7.64 (с, 1H, H-1), 7.58 (д, J = 8.2, 1H, H-4), 7.56 
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(4.19). 

 

(д, J = 8.1, 1H, H-5), 7.53 – 7.46 (м, 1H, H-22), 6.83 – 6.61 (м, 2H, H-6, H-8), 3.06 (с, 6H, 

N(CH3)2), 2.08 – 1.86 (м, 4H, H-10), 1.17 – 0.98 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 0.75 (т, J = 6.9 

Гц, 6H, H-15), 0.70 – 0.57 (м, 4H, H-11). Обчислено, %: C, 82.63; H, 8.72; N, 5.51. 

C35H44N2O. Знайдено, %: C, 82.47; H, 8.69; N, 5.43. 

 

 

 

7-([2,2':6',2''-терпіридин]-4'-іл)-

9,9-дигексил-N,N-диметил-9H-

флуорен-2-амін (DMAFT). 

 

 

Т. пл. 107-108 °С. Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3) δ 8.83 (с, 2H, H-19), 8.77 (д, J = 

4.0 Гц, 2H, H-25), 8.70 (д, J = 8.0 Гц, 2H, H-22), 7.93 – 7.81 (м, 4H, H-23, H-1, H-3), 7.69 

(д, J = 7.9 Гц, 1H, H-4), 7.62 (д, J = 8.2 Гц, 1H, H-5), 7.34 (д.д.д, J = 7.4, 4.8, 1.0 Гц, 2H, 

H-24), 6.75 (д, J = 7.8, 2.2 Гц, 1H, H-6), 6.73 (с, 1H, H-8), 3.04 (с, 6H, N(CH3)2), 2.22 – 

1.87 (м, 4H, H-10), 1.22 – 1.02 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 0.78 (т, J = 6.8 Гц, 6H, H-15), 

0,89 – 0.60 (м, 4H, H-11). Спектр ЯМР 13C (101 МГц, CDCl3) δ 156.7 (2C), 156.0 (2C), 

153.0 (C), 151.4 (C), 150.9 (C), 150.8 (C), 149.2 (2CH), 143.2 (C), 137.0 (2CH), 135.2 (C), 

129.9 (C), 126.5 (CH), 123.8 (2CH), 121.6 (2CH), 121.2 (CH), 120.7 (CH), 118.9 (2CH), 

118.7 (CH), 111.5 (CH), 107.0 (CH), 55.4 (C), 41.1 (2CH3), 40.9 (2CH2), 31.6 (2CH2), 29.9 

(2CH2), 23.8 (2CH2), 22.7 (2CH2), 14.2 (2CH3). Обчислено, %: C, 82.85; H, 7.95; N, 9.20. 

C42H48N4. Знайдено, %: C, 82.51; H, 8.08; N, 8.98.  

(E)-етил-3-(7-(диметиламін)- Т. пл. 95-96 °С. Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3) δ 7.77 (д, J = 16.0 Гц, 1H, H-16), 
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9,9-дигексил-9H-флуорен-2-

іл)акрилат (4.24). 

 

 

7.55 (д, J = 8.5 Гц, 1H, H-4), 7.52 (д, J = 8.5 Гц, 1H, H-5), 7.45 (д.д, J = 8.4, 1.3 Гц, 1H, H-

3), 7.44 (s, 1H, H-1), 6.71 (д.д, J = 8.4, 2.1 Гц, 1H, H-6), 6.65 (д, J = 1.8 Гц, 1H, H-8), 6.44 

(д, J = 15.9 Гц, 1H, H-17), 4.28 (к, J = 7.1 Гц, 2H, CH2CH3), 3.04 (с, 6H, N(CH3)2), 2.04 – 

1.82 (м, 4H, H-10), 1.35 (т, J = 7.1 Гц, 3H, CH2CH3), 1.18 – 0.99 (м, 12H, H-12, H-13, H-

14), 0.77 (т, J = 7.1 Гц, 6H, H-15), 0.71 – 0.57 (м, 4H, H-11 Спектр ЯМР 13С (101 МГц, 

CDCl3) δ 167.6 (С), 153.3 (С), 151.1 (С), 150.5 (С), 145.8 (СН), 144.7 (С), 131.2 (С), 129.5 

(С), 127.9 (СН), 122.0 (СН), 121.0 (СН), 118.5 (СН), 115.8 (СН), 111.5 (СН), 106.7 (СН), 

60.4 (СН2), 55.0 (С), 41.0 (2СН3), 40.8 (2СН2), 31.6 (2СН2), 29.8 (2СН2), 23.8 (2СН2), 22.7 

(2СН2), 14.5 (СН3), 14.1 (2СН3). Обчислено, %: C, 80.79; H, 9.53; N, 2.94. C32H45NO2.  

Знайдено, %: C, 80.45; H, 9.64; N, 2.65.  ІЧ спектр: 1704 см-1 (ν(С=О)). 

(E)-3-(7-(dimethylamino)-9,9-

dihexyl-9H-fluoren-2-yl)prop-2-

en-1-ol (4.25). 

 

Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3) δ 7.52 (д, J = 8.3 Гц, 1H, H-4), 7.49 (д, J = 8.2 Гц, 1H, 

H-5), 7.32 – 7.28 (м, 2H, H-1, H-3), 6.72 – 6.63 (м, 2H, H-6, H-8), 6.68 (д, J  = 15.9, 1H, H-

16), 6.38 (д.т, J = 15.8, 6.0 Гц, 1H, H-17), 4.35 (д, J = 5.6 Гц, 2H, H-18), 3.02 (с, 6H, 

N(CH3)2), 2.00 – 1.80 (м, 4H, H-10), 1.16 – 0.97 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 0.76 (т, J = 7.1 

Гц, 6H, H-15), 0.69 – 0.60 (м, 4H, H-11). Спектр ЯМР 13C (101 МГц, CDCl3) δ 152.7 (С), 

150.6 (С), 150.4 (С), 141.9 (С), 133.5 (С), 132.6 (СН), 130.3 (С), 126.5 (СН), 125.7 (СH), 

120.5 (CH), 120.4 (CH), 118.3 (CH), 111.5 (CH), 107.1 (CH), 64.2 (CH2), 54.9 (C), 41.1 

(2CH3), 40.9 (2CH2), 31.6 (2CH2), 29.9 (2CH2), 23.8 (2CH2), 22.7 (2CH2), 14.1 (2CH3).   

(E)-3-(7-(диметиламіно)-9,9- Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3) δ 9.70 (д, J = 7.8 Гц, 1H, COH), 7.58 (д, J = 8.5 Гц, 
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дигексил-9H-флуорен-2-

іл)акриловий альдегід (4.26). 

O
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1H, H-5), 7.58 (д, J = 7.5 Гц, 1H, H-4), 7.54 (д, J = 15.3 Гц, 1H, H-16), 7.49 (д.д, J = 7.9, 

1.4 Гц, 1H, H-3), 7.46 – 7.44 (м, 1H, H-1), 6.75 – 6.70 (м, 1H, H-6), 6.74 (д.д, J = 15.8, 7.8 

Гц, 1H, H-17), 6.65 (с, 1H, H-8), 3.06 (с, 6H, N(CH3)2), 2.01 – 1.85 (м, 4H, H-10), 1.17 – 

0.98 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 0.76 (т, J = 7.1 Гц, 6H, H-15), 0.69 – 0.58 (м, 4H, H-11). 

Спектр ЯМР 13C (101 МГц, CDCl3) δ 193.9 (CH), 154.4 (CH), 153.6 (C), 151.3 (C), 150.7 

(C), 146.0 (C), 130.8 (C), 129.1 (C), 128.6 (CH), 126.6 (CH), 122.4 (CH), 121.3 (CH), 118.6 

(CH), 111.5 (CH), 106.5 (CH), 55.1 (C), 41.0 (2CH3), 40.7 (2CH2), 31.6 (2CH2), 29.8 

(2CH2), 23.8 (2CH2), 22.7 (2CH2), 14.1 (2CH3). Обчислено, %: C, 83.47; H, 9.57; N, 3.24. 

C30H41NO.  Знайдено, %: C, 83.09; H, 9.70; N, 3.11. ІЧ спектр: 1674 см-1 (ν(С=О)). 

(2E,4E)-5-(7-(диметиламіно)-

9,9-дигексил-9H-флуорен-2-іл)-

1-(піридин-2-іл)пента-2,4-дієн-

1-он (4.27). 

 

Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3) δ 8.73 (д.д.д, J = 4.7, 1.6, 0.9 Гц, 1H, H-25), 8.17 (д.т, 

J = 7.9, 1.0 Гц, 1H, H-22), 7.86 (т.д, J = 7.7, 1.7 Гц, 1H, H-23), 7.82 – 7.77 (м, 2H, H-4, H-

5), 7.55 (д, J = 8.6 Гц, 1H, H-18), 7.53 (д, J = 8.6 Гц, 1H, H-16), 7.46 (д.д.д, J = 7.5, 4.8, 1.2 

Гц, 1H, H-24), 7.43 (д.д, J = 7.9, 1.4 Гц, 1H, H-3), 7.41 – 7.39 (м, 1H, H-1), 7.15 – 7.11 (м, 

2H, H-17, 18), 6.71 (д.д, J = 8.4, 2.2 Гц, 1H, H-6), 6.65 (д, J = 2.0 Гц, 1H, H-8), 3.04 (с, 6H, 

N(CH3)2), 2.00 – 1.85 (м, 4H, H-10), 1.19 – 0.99 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 0.77 (т, J = 7.0 

Гц, 6H, H-15), 0.71 – 0.61 (м, 4H, H-11). Обчислено, %: C, 83.10; H, 8.67; N, 5.24. 

C37H46N2O.  Знайдено, %: C, 82.96; H, 8.48; N, 5.07.   

 

(E)-7-(2-([2,2':6',2''- Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3) δ 8.77 (д.д.д, J = 4.8, 1.7, 0.8 Гц, 2H, H-25), 8.69 (д.т, 
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терпіридин]-4'-іл)вінил)-9,9-

дигексил-N,N-диметил-9H-

флуорен-2-амін (DMAFCCT). 

 

 

 

J = 7.9, 1.0 Гц, 2H, H-22), 8.62 (с, 2H, H-19), 7.90 (т.д, J = 7.7, 1.8 Гц, 2H, H-23), 7.71 (д, J 

= 16.3 Гц, 1H, H-16), 7.61 – 7.51 (м, 4H, H-1, H-3, H-4, H-5), 7.38 (д.д.д, J = 7.5, 4.8, 1.2 

Гц, 2H, H-24), 7.29 (д, J = 16.4 Гц, 1H, H-17), 6.79 – 6.66 (м, 1H, H-6), 6.71 (с, 1H, H-8), 

3.07 (с, 6H, N(CH3)2), 2.06 – 1.88 (м, 4H, H-10), 1.18 – 1.03 (м, 12H, H-12, H-13, H-14), 

0.79 (т, J = 7.0 Гц, 6H, H-15), 0.76 – 0.66 (м, 4H, H-11). Спектр ЯМР 13C (75 МГц, 

CDCl3) δ 156.5 (2C), 155.8 (2C), 153.1 (C), 150.8 (C), 150.5 (C), 149.2 (2CH), 147.4 (C), 

143.0 (C), 137.0 (2CH), 133.4 (C), 130.0 (C), 126.4 (CH), 123.9 (2CH), 121.4 (2CH), 121.3 

(CH), 120.7 (CH), 118.6 (CH), 118.1 (2CH), 111.5 (CH), 106.9 (CH), 55.0 (C), 41.1 (2CH3), 

40.9 (2CH2), 31.6 (2CH2), 31.6 (CH), 30.3 (CH), 29.9 (2CH2), 23.9 (2CH2), 22.8 (2CH2), 

14.2 (2CH3). Обчислено, %: C, 83.24; H, 7.94; N, 8.82. C44H50N4.  Знайдено, %: C, 

82.92; H, 7.81; N, 8.49. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Показано, що введення 2,2'-біпіридину в якості ліганду в структуру 

рутеній-нітрозильних комплексів замість двох хлоро-лігандів приводить до 

зниження квантового виходу вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з 0.11 

(транс(Cl,Cl)-[RuII(FT)Cl2(NO)](PF6))  до 0.06 , однак збільшує значення 

перерізу поглинання сполуки у двофотонній абсорбції з 90-100 GM до 108 

GM. 

2. З використанням квантово-хімічних розрахунків продемонстровано, що 

введення азагетеротрициклічних систем з 14π-електронною системою 

спряження в структуру терпіридинового ліганду в рутеній-нітрозильному 

комплексі може сприяти слабкому збільшенню ефективності сполук у 

двофотонній абсорбції ( максимальний переріз поглинання, отриманий для 

сполуки з 1-метил-1H-бензо[f]індол (сполука 3.3), згідно з розрахунками 

лише на 1% більше від такого для сполуки порівняння trans1, переріз 

поглинання для якої було визначено експериментально, і який складає 

87GM). Проте, заміна флуорену на згадані гетероциклічні аналоги суттєво 

змінює здатність сполук до гіперполяризації, значення якої змінюється 

залежно від гетероциклу від 233.1·10-30 см5·esu-1 (сполука 3.12) до 

2751.7·10-30 см5·esu-1 (сполука 3.8). 

3. Розроблено препаративні методи синтезу рутеній-нітрозильних комплексів 

з лігандами, що містять різні типи лінкеру між донорним флуоренільним 

та акцепторним терпіридиновим фрагментами - [Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3, 

[Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3. 

4. Показано, що збільшення ланцюга спряження між двома частинами 

комплексу – донором та акцептором – та його ефективності збільшує 

ефективність сполуки у двофотонній абсорбції внаслідок збільшення пуш-

пульного характеру сполуки (спостерігається зростання перерізу 

поглинання у двофотонній абсорбції на 20-40%). 
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5. На прикладі рутеній-нітрозильних комплексів із заміщеними 

фенілтерпіридинами продемонстровано, що донорні замісники збільшують 

ефективність сполук у двофотонній абсорбції, у той час як акцепторні 

групи принаймні не збільшують її. Максимальне значення перерізу 

поглинання спостерігається для комплексу з лігандом 4'-(4-метоксифеніл)-

2,2':6',2''-терпіридин – транс(Cl,Cl)-[Ru(MeOPh-tpy)Cl2NO]PF6, воно 

складає 154 GM. 

6. Доведено будову фотопродукту, що утворюється при вивільненні 

нітроген(ІІ) оксиду з рутеній-нітрозильного комплексу, у якому в якості 

лігандів виступають 4'-(4-метоксифеніл)-2,2':6',2''-терпіридин та 2,2'-

біпіридин. Доведено, що на відміну від комплексів з хлоро-лігандами 

замість 2,2'-біпіридину, ступінь окиснення Рутенію в них становить +2.  

При цьому продемонстровано за допомогою ЕПР-спестроскопії із 

застосуванням спінової пастки, що нітроген(ІІ) оксид вивільняється у 

вигляді радикалу. 

7. Встановлено, що всупереч попереднім уявленням, опромінення сполук 

електромагнітними хвилями з енергією, що відповідає енергії переносу 

електронної густини від донора до рутеній-нітрозильного фрагменту не 

відіграє вирішальної ролі в ефективності сполуки в процесі вивільнення 

NO. Опромінення за більш високих енергій приводить до вищих значень 

квантового виходу.  
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