
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

БУХАНЬКО Валерій Олександрович 

 
 

 УДК 547.828.1 + 547.836.3 + 546.96 + 546.17 

 

 

ДВОФОТОННА АКТИВАЦІЯ ВИВІЛЬНЕННЯ НІТРОГЕН(ІІ) ОКСИДУ З 

РУТЕНІЙ-НІТРОЗИЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЛІГАНДИ 

РІЗНОЇ ЕЛЕКТРОНОДОНОРНОЇ ЗДАТНОСТІ 

 
 

02.00.03 – органічна хімія 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата хімічних наук 

 

 

 
 
 
 

Київ – 2018



Дисертацією є рукопис. 
 
Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка та в Лабораторії 
координаційної хімії (LCC UPR 8241), Тулуза, Франція  в рамках аспірантури зі 
спільним керівництвом на основі діючої угоди про співробітництво та 
відповідних документів про спільну аспірантуру. 
 
Наукові  доктор хімічних наук, професор 
керівники:  Войтенко Зоя Всеволодівна 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
професор кафедри органічної хімії; 

 
хабілітований доктор 
Лакруа Паскаль Джордж 
Університет Тулуза ІІІ – Поля Сабатьє, Франція, науковий 
співробітник французького національного центру наукових 
досліджень (CNRS), лабораторія LCC UPR 8241. 

 
Офіційні  доктор хімічних наук, хабілітований доктор Університету 
опоненти: Тулуза ІІІ – Поля Сабатьє, старший науковий співробітник 
 Рошаль Олександр Давидович, 
 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,  
 м. Харків, завідувач відділу фізико-органічної хімії НДІ хімії; 
 

доктор хімічних наук, професор  
Шермолович Юрій Григорович,  
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ, 
завідувач відділу хімії органічних сполук сірки. 

 
Захист відбудеться «20» вересня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.25 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, 12, 
хімічний факультет, ауд. 518. 
 
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені 
М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58. 
 
Автореферат розісланий «      »  серпня 2018 р. 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради, д.х.н.    Л.О. Вретік



1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 
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 
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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 Французького національного 
центру наукових досліджень (CNRS) в рамках аспірантури зі спільним 
керівництвом на основі діючої угоди про співробітництво та відповідних 
документів про спільну аспірантуру. 

Мета і 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: 
- 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; будова фотопродуктів, 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. 
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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-
(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 
нітропохідним. 

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 
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. 
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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-
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 
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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. 

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 
експериментальними 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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та 
завдання дослідження, відображено практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ дисертаційної роботи присвячений огляду літератури, 
опублікованої з теми дисертації. Особливу увагу було приділено типам відомих 
на сьогодні сполук-донорів нітроген(ІІ) оксиду, особливостям їх будови та 
умов, за яких процес вивільнення NO може спостерігатися. Детально 
розглянуто особливості будови рутеній-нітрозильних комплексів. Також у 
розділі висвітлено останні досягнення в області комплексів нітроген(ІІ) оксиду 
з Рутенієм, і зокрема детально представлено теоретичні механізми, за якими 
процес вивільнення NO може проходити. 

У другому розділі роботи представлено результати дослідження ефектів, 
які справляє на властивості сполук заміщення двох монодентатних лігандів у 
координаційній сфері Рутенію, якими виступили атоми Хлору, на молекулу 
2,2'-біпіридину (bpy). Основним лігандом, що залишався незмінним, був 4'-(9H-
флуорен-2-іл)-2,2':6',2''-терпіридин (FT).  

Об’єктами проведеного дослідження виступили цис(Cl,Cl)- 
RuII(FT)Cl2(NO)](PF6) (1a) і транc(Cl,Cl)-RuII(FT)Cl2(NO)](PF6) (1b) і отриманий 
[RuII(FT)(bpy)(NO)](PF6)3 (1c) (Рис.1). 

 

 
 

1а 

N

N

N

Ru NO

Cl

Cl

+

1b 

N

N

N
Ru

3+

N

N

NO

 
 

1c 
Рис. 1. Будова катіонів комплексів цис(Cl,Cl)- RuII(FT)Cl2(NO)](PF6) (1a), 
транc(Cl,Cl)-RuII(FT)Cl2(NO)](PF6) (1b) і [RuII(FT)(bpy)(NO)](PF6)3 (1c). 
 
Електронні спектри ацетонітрильних розчинів всіх трьох сполук зображені 

на рисунку 2.  Основна смуга поглинання B знаходиться на межі видимої 
області спектру, але для сполуки 1c спостерігається батохромний зсув цієї 
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смуги в порівнянні з комплексами, що містять хлоро-ліганди. При цьому 
молярний коефіцієнт екстинкції для смуги B сполуки 1c дещо менший. 

 

 
Рис. 2. Електронні спектри розчинів 

сполук 1а, 1b, 1c в CH3CN. 
Рис. 3. Візуалізація ВЗМО та НВМО 

для сполук 1a, 1b, 1c. 
 
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.3). Саме тому перенесення 
електронної густини на НВМО спричиняє зменшення силової сталої зв'язку Ru-
N та ініціює процес вивільнення NO. 

Квантові виходи вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з усіх трьох сполук при їх 
опроміненні електромагнітними хвилями з довжиною 405 нм складають 0.31 
(1а), 0.11 (1b) та 0.06 (1с).  Сполука 1с показує дещо зменшений квантовий 
вихід у порівнянні зі сполукою 1b. Квантові виходи саме для 1b та 1c є 
близькими за значенням і при цьому суттєво відрізняються від значення 
квантового виходу для сполуки 1a, хоча формально, з точки зору будови 
сполук, 1c більше схожий на 1a. 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) оксиду. 

Сполуки були дослідженні на здатність до двофотонної абсорбції (ДФА) 
методом z-сканування. Для такого підходу визначення параметру перерізу 
поглинання σ необхідною умовою є висока розчинність сполук, яка досягалася 
за рахунок введення н-гексильних замісників у положення 9 флуоренільного 
фрагменту. Отримані комплекси мають відповідно позначення 1a', 1b' та 1c'. 
Типові криві пропускання лазерного випромінювання з довжиною хвилі 800 нм 
(яке використовувалося для активації рутеній-нітрозильних комплексів) 
ацетонітрильними розчинами комплексів наведені на рисунку 4. 
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1а' 1b' 1c' 
Рис. 4. Криві пропускання лазерного випромінювання  сполуками 1a' ,  

1b' та 1c'. 
 
Отримані значення перерізу поглинання у ДФА складають 100 GM (1a'), 

87 GM (1b') та 108 GM (1с'). Враховуючи похибку вимірювання, можна 
сказати, що отримані значення мають однаковий порядок і лежать в області 
100 GM, з деякою тенденцією до збільшення ефективності у ДФА в ряді 1a' < 
1b' < 1c'. Нами було проведено також аналіз здатності сполуки 1с'  до ДФА на 
збуджуючому випромінюванні з λ = 900 нм. Однак, значної зміни у значенні σ 
не спостерігалося. При зміні довжини хвилі на 900 нм, яка майже в два рази 
більша за довжину хвилі максимуму поглинання для сполуки 1с, значення σ 
склало 89 ± 20 GM. 

Третій розділ дисертаційної роботи присвячений теоретичному 
дослідженню впливу заміни флуоренільного фрагменту в структурі рутеній-
нітрозильних комплексів на гетероциклічні аналоги, якими виступали 
трициклічні конденсовані системи, зокрема піридо[2,1-а]ізоіндол та ізомерні 
йому гетероцикли. Всього було проаналізовано 22 комплекси, гетероциклічні 
фрагменти яких наведені в таблиці 1. 

Трициклічні системи з атомом Нітрогену були відділені від 
терпіридинового ядра за допомогою подвійного зв’язку, що зменшило стеричну 
взаємодію атомів Гідрогену обох частин ліганду й привело до плоскої 
конформації ліганду. Всі комплекси для зручності були класифіковані за 
розташуванням п’ятичленного кільця в гетероциклі – 6-6-5 (якщо 5-членне 
кільце збоку), 6-5-6 (якщо 5-членне кільце знаходиться між двома 6-членними.  

Ідея заміни флуоренільного фрагменту пов’язана з тим, що така 
модифікація може потенційно привести до більших значень перерізів 
поглинання у ДФА. Відомо, що піридо[2,1-a]ізоіндол є донорним гетероциклом 
з 14π-електронною системою спряження. У флуорені можлива лише реалізація 
10π-електронної системи. Параметр σ є аналогом молярного коефіцієнту 
екстинкції для однофотонного поглинання, і залежить від структурних 
особливостей молекули. Основними параметрами, що визначають його 
величину, є, зокрема, довжина та ефективність спряження та різниця між 
дипольними моментами основного та збудженого електронних станів молекул. 
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Таблиця 1. Дослідженні ізомерні рутеній-нітрозильні комплекси з 
донорними трициклічними замісниками: 6-6-5 (2-12) та 6-5-6 (13-23) та 
сполука порівняння А'. 

 
З огляду на те, що неподілена електронна пара атома Нітрогену в молекулі 

піридо[2,1-a]ізоіндолу сильно спряжена із π-системою молекули, досить 
привабливим є застосування такого гетероциклу як донорного фрагменту в 
комплексі. Підвищення донорності гетероциклу збільшить ефективність 
переносу електронної густини на НВМО і приведе до більш значної зміни 
дипольного моменту при опроміненні. 

Окрім здатності досліджуваних комплексів до участі в процесі ДФА, була 
також проаналізована їх здатність до гіперполяризації, що є важливою 
характеристикою нелінійно-оптичних матеріалів. 

Розраховані значення гіперполяризовності (β) сполук варіюють у досить 
широких межах – від 233·10-30 до 2751·10-30 см5·esu-1. Найбільші значення, що 
спостерігаються для сполук 7 (2710·10-30 см5·esu-1) та 9 (2752·10-30 см5·esu-1), 
виходять за межі, що є більш-менш типовими для даних сполук, і, хоча 
теоретично можуть бути можливими, вимагають додаткового аналізу та 
дослідження. 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 
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акцептором, тим більше значення гіперполяризовності. Найбільш ефективні з 
ізомерів є ті, в яких 14 π-електронний шлях спряження є єдиним можливим, і, 
відповідно, неодмінно залученим у перенесення електронної густини від донора 
до акцептора. Наочно це пояснення зображено на рисунку 5. І в комплексі 11 (β 
= 1130 ·10-30 см5 esu-1), і в комплексі 12 (β = 732 ·10-30 см5 esu-1) реалізується 
14π-електронна система спряження, проте в комплексі 12 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. Вірогідно, наявність коротшого шляху  
спряження і є причиною зменшення гіперполяризовності сполуки 12. 

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. Залежність β від частоти 
валентного коливання NO представлена на рисунку 6. Розраховані значення 
частот ν(NO) слабко відрізняються від експериментальних значень для 
подібних сполук, і є цілком достовірними. 

Здатність комплексів до ДФА була оцінена із використанням дворівневої 
моделі, що може бути застосована для систем із сильно вираженим пуш-
пульним характером. 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'.  

У четвертому розділі дисертації описано результати експериментальних 
спроб підвищення ефективності сполук у двофотонній абсорбції.   

 

 

Рис. 5. Граничні структури для 
гетероциклічного замісника 
циклопента[b]хінолізінілу в 
комплексах 11 та 12, в яких 
акцепторий фрагмент А займає 
позиції 6 та 4 відповідно. 

Рис. 6. Значення гіперполяризовності 
β в залежності від частоти валентного 
коливання ν(NO). Значення сполук 7 
та 9 виключені при розрахунку лінії 
тренду. 
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Збільшення ефективності спряження та довжини ланцюга π-спряження 
було одним із способів підвищення ефективності сполуки у ДФА. Введення 
кратного зв’язку між терпіридиновим та флуоренільним фрагментом могло б 
забезпечити більш високу здатність π-системи ліганду до поляризації, а, 
відповідно, привело до більш високих значень σ. Отже, одним із завдань роботи 
був синтез лігандів з кратним зв’язком та рутеній-нітрозильних комплексів на 
їх основі (Рис. 7). 

 
 

24а 24b 
Рис. 7. Будова комплексних сполук [Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 (24a) та 

[Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3 (24b). 
 
Ліганд з подвійним зв’язком FCCT було отримано за лінійною схемою 

синтезу у 6 стадій із загальним виходом 11% (Схема 1). 
Сіль Кронке, 1-(2-оксо-2-(піридин-2-іл)етил)піридин-1-ій йодид, була 

отримана за методикою реакції Ортолеви-Кінга, згідно з якою 2-ацетилпіридин 
взаємодіє з піридиновим розчином йоду (Схема 2). 
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Схема 1. Синтез ліганду FCCT. 
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Схема 2. Синтез солі 1-(2-оксо-2-
(піридин-2-іл)етил)піридин-1-ій йодиду. 

 
Ліганд з потрійним зв’язком FCC3T було отримано за конвергентною 

схемою синтезу у 7 кроків. Загальний вихід синтезу склав 4.6%. При цьому 
синтез терпіридинового ядра виконувався окремо (Схема 3). 

 

 
Схема 3. Синтез [2,2':6',2''-терпіридин]-4'-іл трифлуорометилсульфонату (32). 

 
Введення н-гексильних замісників в положення 9 флуоренілу проходило із 

застосуванням в якості алкілюючого агента н-С6Н13Br, в присутності твердого 
КОН в ДМСО. В якості каталізатора було використано КІ. Вихід алкілювання 
складає 100% (схема 1 – перша стадія синтезу). 

 
Реакція крос-сполучення Соногашира проходила з прийнятним виходом 

42% в толуольному розчині (Схема 4). 
Синтез рутеній-нітрозильних комплексів проходив у 4 стадії згідно зі 

схемою 5. 
 

 
Схема 4. Синтез ліганду FCC3T. 
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Схема 5. Загальна схема синтезу рутеній-нітрозильних комплексів із 

терпіридиновими лігандами та лігандом 2,2'-біпіридин. 
 
Дослідження вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з отриманих комплексів 

[Ru(FCCT)(bpy)NO](PF6)3 (24a) та [Ru(FCC3T)(bpy)NO](PF6)3 (24b) відбувалося 
при опроміненні останніх світлом з довжиною хвилі 436 нм. При цьому 
реакцію контролювали за допомогою електронної спектроскопії. Зміна 
електронних спектрів ацетонітрильних розчинів сполук при їх опроміненні 
показана на рисунку 8.  

  
Рис. 8. Зміна електронних спектрів 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. 

 
Квантовий вихід реакції вивільнення нітроген(ІІ) оксиду для обох сполук 

виявився однаковим, і склав 0.03.  
Введення кратного зв’язку між донорною групою та акцепторним 

терпіридин-рутеній-нітрозильним фрагментом в органічному ліганді зменшує 
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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 24a (σ = 131 
GM) проявляє дещо гіршу здатність до двофотонної абсорбції за довжини хвилі 
λ = 800 нм у порівнянні з комплексом 24b. Введення потрійного зв’язку в 
загальному приводить до збільшення перерізу поглинання на 40% (для сполуки 
24b σ = 150 GM), 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. 

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 1a та 1b.  

Було показано, що введення донорних груп (зокрема метоксильної та 
диметиламіногрупи) дійсно приводить до збільшення ефективності сполук у 
двофотонній абсорбції. При цьому наявність акцепторних чи нейтральних за 
своїм характером замісників принаймні не приводить до збільшення значення 
σ. Найбільше значення спостерігалося для комплексу транс(Cl,Cl)-Ru(MeOPh-
tpy)Cl2NO]PF6, де MeOPh-tpy - 4'-(4-метоксифеніл)-2,2':6',2''-терпіридин. 

У п’ятому розділі більш детально розглядаються окремі аспекти 
вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з рутеній-нітрозильних комплексів при їх 
однофотонній активації. Було показано, що опромінення рутеній-нітрозильних 
комплексів при довжині хвиль, за яких спостерігається, згідно з квантово-
хімічними розрахунками, найбільш ефективний перенос електронної густини 
від донорного до акцепторного рутеній-нітрозильного фрагменту (як правило 
ВЗМО-НВМО перехід), приводить до вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з нижчим 
квантовим виходом у порівнянні з процесом фотоактивації за більш високих 
енергій. Це суперечить попередньому уявленню, що збільшення донорності 
замісників у терпіридинових лігандах має  приводити до збільшення квантових 
виходів вивільнення NO внаслідок більш ефективного заселення розпушуючої 
орбіталі, зосередженої на зв’язку Ru-N.  

Також значна увага приділяється питанню ступеня окиснення Рутенію у 
фотопродукті. Було виявлено, що в результаті вивільнення NO з комплексів, 
лігандами в яких виступають терпіридин та 2,2'-біпіридин, атом Рутенію у 
фотопродукті, на відміну від звичного ступеня окиснення +3, перебуває у 
ступені окиснення +2. Підтвердженням цьому факту виступили кілька 
спостережень. По-перше, процес еволюції ЯМР-спектрів, за допомогою яких 
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відбувалося спостереження за повнотою проходження фотореакції показав, що 
розчин фотопродукту не містить парамагнітних частинок. По-друге, було 
проведено рентгеноструктурне дослідження монокристалів комплексу 
фотопродукту, де протийонами в структурі виступали два нітрат-аніони. 
Структура вихідного комплексу та фотопродукту представлені на рисунку 9. 

 
 

 
 
а  

б 
Рис. 9. Структура вихідного комплексу [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(NO)](PF6)3 (а) та 

відповідного фотопродукту [RuII(MeO-Phtpy)(bpy)(CH3CN)](NO3)2 (б). 
 
Єдиним джерелом нітрат-аніонів у комплексі може бути вивільнений 

нітроген(ІІ) оксид. Наявність таких двох йонів в кристалічній будові сполуки 
свідчить про те, що під час реакції, або після її закінчення вивільнений 
нітроген(ІІ) оксид окиснюється киснем повітря, або присутнім в розчині 
комплексом Рутенію(ІІІ), що в такому випадку швидко відновлюється до 
Рутенію(ІІ). Окиснення нітроген монооксиду супроводжується утворенням 
інших форм Нітрогену у вищих ступенях окиснення, які при взаємодії з водою 
(у не зневодненому розчині) спричиняють підвищення кислотності розчину. 
Такий ефект можна спостерігати в серії спектрів ЯМР, отриманих при 
дослідженні суміші вихідного комплексу та фотопродукту, яка поступово 
збагачується останнім в процесі проходження фотореакції. Пік, що відповідає 
протонам води (δ = 2.13 м.ч., 0 хв)  зміщується дуже сильно в слабке поле при 
проходженні вивільнення NO (δ = 6.85 м.ч., 155 хв), що свідчить про зниження 
рН розчину (Рис. 10). 
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Рис. 10. 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. 
  

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 
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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 підвищення поляризовності та збільшення ефективності 
спряження між двома частинами комплексу – донором та акцептором – 
збільшує ефективність сполуки у двофотонній абсорбції внаслідок 
збільшення пуш-пульного характеру сполуки (спостерігається зростання 
перерізу поглинання у двофотонній абсорбції на 20-40%). 

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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АНОТАЦІЯ 

Буханько В. О. Двофотонна активація вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з 
рутеній-нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної 
електронодонорної здатності.  – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія». – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, 
Київ, 2018. 
 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню можливості 
фотосенсибілізації рутеній-нітрозильних комплексів у оптичному 
терапевтичному вікні за допомогою двофотонної абсорбції (ДФА) із 
вивільенням нітроген(ІІ) оксиду. Детально розглядається вплив різних типів 
модифікації лігандів на здатність сполук до ДФА – збільшення донорної 
здатності лігандів, збільшення поляризовності та ефективності спряження в π-
системі органічного ліганду, введення додаткової антени 2,2'-біпіридину 
замість двох монодентатних хлоро-лігандів.  

В роботі обговорюються результати проведеного теоретичного 
дослідження впливу заміни флуоренільного фрагменту на гетероциклічні 
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аналоги, якими виступили трициклічні нітрогеновмісні гетероцикли, ізомерні 
піридо[2,1-a]ізоіндолу, на нелінійно-оптичні властивості координаційних 
рутеній-нітрозильних сполук.  

Окрема увага приділяється деяким питанням процесу вивільнення 
нітроген(ІІ) оксиду з рутеній-нітрозильних комплексів з поліпіридильними 
лігандами. Зокрема, підтверджується ступінь окиснення атома Рутенію +2 в 
комплексі фотопродукту з лігандами терпіридином та 2,2'-біпіридином, що не є 
типовим для комплексів, що утворюються при вивільненні нітроген(ІІ) оксиду. 
Встановлено також, 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.  

 
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. 

 
АННОТАЦИЯ 

Буханько В.О. Двухфотонная активация высвобождения оксида азота(ІІ) из 
рутений-нитрозильных комплексов с лигандами, обладающими разной 
электронодонрной способностью. – Рукопис. 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.03 – органическая химия. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2018. 
 

Диссертационная работа посвящена исследованию возможности 
фотосенсибилизации рутений-нитрозильных комплексов в оптическом 
терапевтическом окне при помощи двухфотонной абсорбции (ДФА) с 
высвобождением оксида азота(ІІ). В деталях рассматривается влияние разных 
типов модификации лигандов на способность комплексов к ДФА – увеличение 
донорной способности лигандов, увеличение поляризуемости и эффективности 
сопряжения в π-системе органического лиганда, введение дополнительной 
антенны 2,2'-бипиридина вместо двух монодентатных хлоро-лигандов. 

В работе обсуждаются результаты проведенного теоретического 
исследования влияния замещения флуоренильного фрагмента на 
гетероциклические аналоги, которыми выступили трициклические 
азотсодержащие гетероциклы, изомерные пиридо[2,1-a]изоиндолу, на 
нелинейно-оптические свойства координационных рутений-нитрозильных 
соединений. 

Отдельное внимание уделяется некоторым вопросам процесса 
высвобождения оксида азота(II). Подтверждается степень окисления атома 
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Рутения +2 в комплексе фотопродукта с лигандами терпиридином и 2,2'-
бипиридином, что не характерно для комплексов, которые получаются в 
результате высвобождения NO. Также установлено, что вопреки предыдущим 
представлениям, активация соединений электромагнитными волнами с 
энергией, которая отвечает энергии переноса электронной плотности от донора 
к рутений-нитрозильному фрагменту, не играет решающей роли в 
эффективности соединения в процессе высвободения NO. Облучение волнами 
более высоких энергий приводит к болеe высоким значениям квантового 
выхода. 
 
Ключевые слова: оксид азота(II), рутений-нитрозильные комплексы, 
терпиридиновые лиганди, двухфотонная абсорбция, сечение поглощения 
двухфотонной абсорбции, квантовый виход фотореакци, теория функционала 
плотности (DFT), реакция Михаэля, реакция Хека. 

 
ABSTRACT 

Bukhanko V. O. Two-photon induced photorelease of nitric oxide from 
Ruthenium-nitrosyl complexes containing ligands with various push-pull 
capabilities.  – Manuscript. Thesis for a candidate degree in chemistry specialty 
02.00.03 Organic Chemistry. Taras Shevchenko National University of Kyiv of MES 
of Ukraine, Kyiv, 2018. 
 

The work “Two-photon induced photorelease of nitric oxide from ruthenium-
nitrosyl complexes containing ligands with various push-pull capabilities” was 
devoted to the revealing of main factors that determine the efficiency of ruthenium-
nitrosyl complexes in two-photon absorption (TPA) and to the improvement of TPA 
cross-section through modification of the ligands nature and their structure. 

Starting from complexes previously obtained by the research group of Prof. I. 
Malfant we have modified their structure in several directions. It was shown that 
substitution of monodentate ligands by 2,2'-bipyridine in Ruthenium complexes with 
nitrosyl-ligand leads to a slight increase of their TPA cross-section, however this 
modification decreases the quantum yield of the nitric oxide photorelease.  

Synthetic part of the work was mainly aimed at the modification of the ligand 4'-
(9H-fluoren-2-yl)-2,2':6',2''-terpyridine. The elongation of conjugation path could 
improve the polarizability of the ligand and the “push-pull” character of the complex. 
This subsequently results in an increased efficiency of the compounds in TPA that 
was confirmed in the current work. Insertion of double bond between two parts of the 
ligand leads to the enhancement of the TPA cross-section by 20%, whereas the triple 
bond appears better linker leading to 36% improved efficiency of complexes in TPA. 
Another parameter of compounds, sensitive to the structural modifications, is the 
difference in dipole moments between the ground and excited states of the molecules. 
It deserves particular attention whereas it enters the expression of the TPA efficiency 
as the criterion of “push-pull” character of the molecule. With the purpose of 
increasing this difference we put as a goal the synthesis of the complexes with 
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ligands bearing donating dimethylamino-groups. Having optimized the methodology 
of ligands syntheses, we, however, found out that usual way of complex synthesis in 
this case has not resulted in the desired complex obtention. During the second step of 
the ruthenium-nitrosyl compound synthesis an incorporated dimethylamino group 
undergoes the oxidation process with its subsequent demethylation. 

However, having obtained a series of easier accessible complexes with groups 
displaying different donating abilities, we were able to discover some tendency. 
These complexes contain phenyl rings, carrying functional groups starting from 
accepting nitro- to donating metoxy- and dimethylamino-groups. It was shown that 
while accepting or neutral groups at didn’t show any significant influence on the TPA 
cross-sections of complexes, donating moieties increased it with the highest value of 
154 GM observed for complex with 4'-(4-methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 
ligand. Thus the observation has confirmed the initial hypothesis that increasing of 
the difference in dipole moments between the ground and excited state would lead to 
an enhanced efficiency of complexes in TPA. 

In the current work theoretical calculations on the basis of density functional 
theory (DFT) are widely involved. Apart from studying the ability of complexes to 
release NO under irradiation a theoretical investigation of their nonlinear optical 
properties was made. In order to improve the conjugation and the length of the π-
conjugation system we have assessed the effect of the fluorenyl-fragment substitution 
by 22 different heterocyclic analogues having similar tricyclic skeleton and 
containing donating Nitrogen atom in the system. It was shown, that in spite of the 
fact that such modification doesn’t lead to a desired improvement, such compounds 
could be indeed interesting as nonlinear optics materials. 

The structure of the photoproduct and Ruthenium oxidation states are discussed 
in details. In contrast to photoproducts previously observed, complexes having five 
pyridine rings in the coordination sphere of metal form Ru(II) products during the 
process of NO-photorelease, whereas the formation of NO-radical is confirmed by 
EPR-spectroscopy. 

 
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. 


