
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

 

 

САФ’ЯНОВА ІННА СЕРГІЇВНА  

  

 

УДК 541.49; 544.135; 546.562; 546.732/.733; 546.66 

 

МЕТАЛОКРАУНИ НА ОСНОВІ ПІКОЛІН- ТА 

ХІНОЛІНГІДРОКСАМОВИХ КИСЛОТ, ЩО МІСТЯТЬ КУПРУМ(ΙΙ) 

АБО КОБАЛЬТ(ΙΙ/ΙΙΙ) В МЕТАЛОМАКРОЦИКЛІЧНОМУ КОНТУРІ  

 

02.00.01 – неорганічна хімія 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата хімічних наук 

 

 
 

 

 

 

Київ - 2018 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МОН України 

 

Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор 

Фрицький Ігор Олегович, 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, 

завідувач кафедри фізичної хімії 

 

Офіційні опоненти:      доктор хімічних наук, 

Колотілов Сергій Володимирович, 

Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського  

НАН України, м. Київ, 

завідувач відділу пористих речовин і матеріалів 

 

кандидат хімічних наук, доцент 

Потаскалов Вадим Анатолійович, 

Національний технічний університет “Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

НАН України, м. Київ, 

заступник завідувача кафедри загальної та неорганічної 

хімії 

 

Захист відбудеться "26" листопада 2018 р. о 1600 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МОН України за адресою: 01601, 

м.Київ, вул. Володимирська, 64/13, хімічний факультет, Велика хімічна 

аудиторія. 

 

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці 

ім. М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка МОН України (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к.12). 

 

 

Автореферат розісланий "26" жовтня 2018 року. 

 

 

В.о. вченого секретаря  

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03  

доктор хімічних наук, професор                         А. К. Трохимчук

  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день гідроксамові кислоти 

відіграють провідну роль в координаційній хімії і являються одним з найбільш 

структурно різноманітних та досліджуваних класів лігандів. Завдяки відносно 

простим методам одержання та розмаїттю координаційно-хімічних 

властивостей вони знайшли застосування в синтезі біонеорганічних модельних 

комплексів, координаційних полімерів, а також самоорганізованих обмінних 

кластерів високої ядерності, насамперед, металокраунів (МС). 

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

являються структурними аналогами органічних краун-етерів, що містять 

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

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

перпективними сполуками в ряді областей досліджень від біонеорганічної хімії 

до каталізу, молекулярного розпізнання та розробки новітніх молекулярних 

магнітних матеріалів. Переважна більшість металокраунів отримана на основі 

гідроксамових кислот. Стійкість МС каркасів або селективне розпізнання 

гостьових молекул є ключовими властивостями, які можуть бути використані 

для розробки та створення мультифункціональних матеріалів з оригінальними 

магнітними, сорбційними та люмінесцентними властивостями та 

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

дозволяє застосовувати дані сполуки в МРТ, променевій терапії та при 

утилізації ядерних відходів. Нарешті, гідроксаматні металокрауни привертають 

увагу завдяки своїй здатності проявляти ефективну антивірусну та/або 

антибактеріальну активність та взаємодіяти з ДНК.  

Незважаючи на велику кількість опублікованих робіт, присвячених 

металокраунам, в їх хімії залишається цілий ряд невирішених питань та 

малодосліджених аспектів. Так, досі не було отримано металокрауни з 

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

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

одержання кобальтвмісних МС. Малодослідженою є реакційна здатність МС в 

реакціях перегрупування металомакроциклічного каркасу. Актуальним 

завданням є систематизація існуючих та одержання нових даних щодо 

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

останніх значною мірою залежать їх функціональні властивості. 

Отже, одержання нових структурних типів металокраунів та вивчення їх 

реакційної здатності, а також встановлення факторів, які впливають на 

структурні та конформаційні параметри МС, є актуальними задачами для 

дослідників з точки зору поліпшення розуміння процесів самоорганізації 

супрамолекулярних сполук, а також створення нових олігоядерних комплексів 

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

виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках держбюджетної 

теми “Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення нових 

функціоналізованих матеріалів” (державний реєстраційний номер 

0111U005046). 

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень було синтезувати різні 

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

хінолінгідроксамових кислот, дослідити їх спектральні та структурні 

характеристики, визначити фактори, що впливають на склад, молекулярну 

будову та структурні параметри одержаних комплексів, а також дослідити 

можливість зв’язування одержаних МС з ДНК. 

Для досягнення даної мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

 проаналізувати літературні дані за вищевказаною тематикою; 

 розробити методики синтезу та виділити в кристалічному стані різні 

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

піколін- та хінолінгідроксамових кислот при варіюванні умов 

синтезу (pH середовища, концентрація та співвідношення вихідних 

сполук, розчинника); 

 встановити склад та будову, дослідити спектроскопічні 

характеристики одержаних координаційних сполук;  

 проаналізувати вплив умов синтезу, природи металів на склад і 

будову одержаних комплексів; 

 визначити фактори, що впливають на будову та конформаційні 

параметри металокраунів; 

 дослідити взаємодію металокраунових комплексів з квадруплексною 

(G4) ДНК «in vitro». 

Об’єкт дослідження: гідроксаматні ліганди та металокраунові комплекси 

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

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

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

Предмет дослідження: синтез, склад, молекулярна будова, спектральні 

характеристики нових металокраунів на основі піколін- та 

хінолінгідроксамових кислот. 

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

встановлення складу одержаних сполук, електронна, ІЧ-спектроскопія для 

встановлення способу координації лігандів в твердому стані, ядерний 

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

синтезованих сполук, ESI мас-спектрометрія застосовано для визначення маси 

молекулярних іонів синтезованих сполук, рентгеноструктурний аналіз (РСтА) – 

для встановлення молекулярної та кристалічної структури отриманих сполук, 
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дослідження кругового дихроїзму та флуоресцентного інтеркалярного 

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

Наукова новизна одержаних результатів. Синтезовано 18 нових 

комплексів та виділено в кристалічному стані 14 координаційних сполук 

металокраунового типу на основі піколін- та хінолінгідроксамових кислот з 

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

металокрауновий каркас. Будову виділених в кристалічному вигляді комплексів 

встановлено методом РСтА. 

Вперше проведено систематичні дослідження впливу аксіальних лігандів 

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

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

домінуючий вплив природи та типу аксіальної координації на конформацію 

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

відповідність іонного радіуса метала до розміру МС порожнини відіграє 

другорядне значення.  

При дослідженні стійкості та реакційної здатності конформаційно 

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

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

також шляхи їх деградації та вплив природи розчинника на характер утворених 

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

,PicHA-4 

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

метанолу спостерігається формування декаядерної дискретної сполуки за 

рахунок координації CuΙΙ до тетраядерного колапсованого металокрауна з 

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

на основі хінолінгідроксамової кислоти виявляються нездатними до 

колапсування МС струкутри і екзо-координації додаткових іонів металів через 

просторові ускладнення, спричинені присутністю додаткових ароматичних 

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

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

Вперше синтезовано та структурно охарактеризовано гідроксаматні 18- 

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

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

кислотою в системі метанол/ДМФА/піридин утворюються гетеровалентні 

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

піколінгідроксамовою кислотою в системі метанол/піридин утворюється 

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

контурі.  

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

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

формування супрамолекулярних асоціатів G4–МС завдяки реалізації 

стекінгових-взаємодій між тетрадами гуаніну (G4) ДНК та 

металомакроциклічною порожниною 12-МСCu
ΙΙ

,QuinHA-4. 
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Практичне значення одержаних результатів. Розроблено нові методики 

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

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

Синтезовані металокрауни можуть знайти використання в розробці лікарських 

засобів (зокрема як інгібітори теломерази, що використовується в 

протипухлинній терапії) або в біоаналітичних цілях (як селективні 

флуоресцентні зонди для структурних досліджень та детектування G4 

тетрадних фрагментів ДНК). 

Результати проведених досліджень також можуть бути застосовані при 

підготовці практичних занять або лекційних курсів для студентів хімічних 

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

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

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї, реалізовані в дисертаційній 

роботі, постановка досліджень та інтерпретація одержаних результатів була 

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

обсяг експериментальної роботи виконаний здобувачем особисто. Вся 

теоретична та синтетична робота проводилась на кафедрі неорганічної та 

фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

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

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

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

Вакарова. Експериментальні дані рентгеноструктурного аналізу та уточнення 

структур проведено у співробітництві з проф. С.В.Шишкіною та к.х.н. І.В. 

Омельченко (науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» 

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

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

України). Мас-спектрометричні дослідження виконано при участі 

співробітників Вроцлавського університету (Польща) під керівництвом проф. 

E. Гуменни-Контецької. Дослідження взаємодії з молекулами ДНК 

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

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

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

Тегоні.  

Апробація результатів дисертації. Результати представленої роботи 

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

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

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

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

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

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 7 статтей 

в фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, тези 4 доповідей на 

міжнародних та вітчизняних наукових конференціях.  
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, списків використаних джерел після кожного розділу (150 

найменувань) та висновків. Загальний обсяг дисертації становить 200 сторінок 

друкованого тексту, вона містить 10 таблиць, 8 схем і 57 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та задачі 

дослідження, відображено наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів. 

У першому розділі проведено детальний аналіз літературних даних за 

темою дисертаційної роботи. Проаналізовано металокрауни на основі 

гідроксаматних лігандів, розглянуто основні структурні типи одержаних 

сполук, методи їх отримання та властивості (спектральні, магнітні та 

біологічні). Значну увагу приділено розгляду впливу лігандів та периферійних 

металів на особливості будови МС на їх основі. 

На підставі аналізу літературних даних було сформульовано основні задачі 

та мету роботи. 

У другому розділі наведено експериментальні методики синтезу лігандів 

(Рис. 1) та металокраунів з купрумом(II) або кобальтом(II/III) в якості 

периферійних металів на їх основі. Також у розділі розглянуто фізико-хімічні 

методи дослідження, що використовувались у роботі. 

 

PicHA 

 

QuinHA 

Рис. 1. Ліганди, що використовувалися для синтезу МС. 

 

У третьому розділі для встановлення оптимальних умов одержання 

цільових продуктів було досліджено комплексоутворення QuinHA з солями 

купруму(ІІ) в водно-метанольному розчині методами спектрофотометричного 

та рН-потенціометричного титрування, а також електронного парамагнітного 

резонансу (ЕПР) та проведені ESI мас-спектрометричні дослідження продуктів 

їх взаємодії. Результати досліджень системи CuII/QuinHA вказують на 

переважне формування лише одного поліядерного комплексу складу [Cu5(L-

2H+)4]
2+ у всьому вимірювальному діапазоні рН від 1 до 12. Розглянуто фізико-

хімічні та спектральні властивості синтезованих металокраунів на основі 

піколін- та хінолінгідроксамових кислот з купрумом(II) в якості металу, що 

формує металомакроциклічну порожнину. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 6 

Взаємодія перхлоратів або нітратів купруму(ІІ) з PісHA в присутності 

нітратів талію(І), кальцію(ІІ) та лантаноїдів(ІІІ) в метанолі або ДМСО 

призводить до утворення сполук складу 15-МС-5 ([TlCu5(PicHA-2H)5]
+ (К1), 

[Ca(ClO4)Cu5(PicHA-2H)5(H2O)2]
+ (К2), [LnІІІ(NO3)2Cu5(PicHA-2H)5(H2O)3]

+, де 

LnІІІ= Dy, Er, Tb, Ho (К6-9)). ESI-MS дослідження ізольованих продуктів, 

підтвердили стехіометрію 1:5:5 MII/III:CuII:L. Сполуки К2, К6-9 досліджено 

методом РСтА монокристалів. Інтерпретація ESI масс-спектру К1 підтвердила 

існування металокраунової частинки складу [TlCu5(PicHA-

2H)5]
+ m/zрозр. =1201,7.  

 
Рис. 2. Молекулярна будова комплексного катіона 

[Ca(ClO4)(H2O)Cu5(РicHA-2H)5(H2O)]+ (К2) 

 

Металомакроциклічну порожнину 15-МС-5 формують п’ять іонів 

купруму(II) та п'ять двократно депротонованих гідроксаматних лігандів 

(РicHA-2H) координованих {(μ2-O, O'); (N, N')} - (біс) бідентатно-містковим 

способом з інкапсульованими центральними іонами Са2+ (K2) (рис.2), Dy3+ 

(К6), Er3+ (К7), Tb3+ (К8) (рис.3) та Ho3+ (К9). Гетерометалічні комплексні 

катіони К2, К6-К9 (без аксіальних лігандів) є майже плоскими з незначним 

“виходом” центральних іонів з площини оксигенів на 0,006 Å (Ca2+), 0,017 

(Dy3+), 0,040 (Er3+), 0,041 (Tb3+) та 0,034 Å (Ho3+).  

 
Рис. 3. Молекулярна будова комплексного катіона 

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

 

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

випадках ізоструктурної серії МС К6-К9 відхилення центрального іону не 
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залежить від іонного радіусу металу і розміру макроциклічної порожнини, є 

наявність ідентичних аксіальних донорних атомів оксигену, симетрично 

розташованих по обидві сторони металомакроциклічної порожнини. 

       При спробі синтезу 15-МС-5 в присутності нітратів неодиму, празеодиму та 

плюмбуму було використано альтернативний синтетичний прийом, який 

полягає у перекристалізації сполук з піридинового розчину, де піридин 

виступає і як розчинник, і як додатковий ліганд. Як результат в одержаних 

металокраунах [Pb(py)Cu5(РicHA-2H)5(py)5]
2+ (К3), [Pr(NO3)2(py)Cu5(РicHA-

2H)5(py)5] (К4), [Nd(NO3)(H2O)(py)Cu5(РicHA-2H)5(py)5]
2+ (К5) (рис.4) усі 

аксіальні позиції іонів купруму та одна аксіальна позиція центрального іону 

виявилися зайнятими координованими молекулами піридину, що призводить до 

значного вигину металомакроциклічної порожнини, яка приймає загальну 

конформацію у формі «частково відкритої парасольки», тобто донорні атоми 

оксигену та центральний іон відхиляється по різні сторони 

середньоквадратичної площини. “Вихід” центральних іонів з площини 

донорних атомів для К3-К5 становить 0,424 (Pb2+), 0,576 (Nd3+) та 0,502 Å 

(Pr3+). 

 
Рис.4. Молекулярна будова комплексного катіона 

[Nd(NO3)(H2O)(py)Cu5(РicHA-2H)5(py)5]
2+ в К5 

 

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

отриманих структурах на основі PicHA, з структурними тенденціями, які 

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

кислотами, відмічено, що розмір макроциклічної порожнини, а також 

відхилення центрального іону з середньоквадратичної площини оксигенів 

збільшуються із збільшенням іонного радіуса металу, і при цьому 

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

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

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

мають однакову кількість симетрично розташованих аксіальних донорів, в 

результаті центральні іони лежать практично в площині порожнини. МС з 

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

аксіальних донорів, що призводить до виходу центрального іону з площини 
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оксигенів. Таким чином, характер аксіальної координації до центрального іону 

(а не відповідність іонного радіусу розміру порожнини) виявляється 

вирішальним чинником, який визначає конформацію металокрауна і 

розташування центрального іону в ньому.  

          Раніше в роботах І.О.Фрицького та співавторів було показано, що спроби 

одержання купрум(II) 12-МС-4 на основі PіcHA в ДМСО та ДМФА призводить 

до деградації металокрауну з утворенням тетраядерних колапсованих 

металокраунів [Cu4(PicHA-2H)2(PicHA-H)2]
2+. При спробі викристалізувати 12-

MC-4 з метанолу нами було отримано сполуку складу [Cu10(PicHA-

2H)8(H2O)4(ClO4)2](ClO4)2 (К10), що являє собою димер, який, однак, 

складається не з пентаядерних 12-МС-4 фрагментів, а з колапсованих частинок 

Cu4(РicHA-2H)4, в яких п’ятий іон купруму координується до периферійного 

вакантного (O,O’) донорного вузла і відіграє роль містка, який зв’язує між 

собою колапсовані фрагменти (рис 5).  

 

 
Рис.5. Фрагмент будови декаядерного 

комплексу Cu5(РicHA-2H)4 (К10) 

 

       Подальше вивчення шляхів деградації п'ятиядерного 12-MC-4 на основі 

РicHА показало, що на відміну від ДМФА, ДМСО та метанолу, при 

перерозчиненні купрум(II) 12-MC-4 в піридині з наступною повільною 

дифузією парів ізопропанолу утворюється гептаядерний комплекс [Cu7(РicHA-

2H)6(Py)8(H2O)](ClO4)2 (К12) (рис.6), що виявляє топологію 18-МС-6.  

       Вісімнадцятичленна металокраунова порожнина складається з 

послідовності (-Cu-N-O-)6, а сьомий іон купруму розміщується в центральній 

порожнині металокрауна. Оскільки іонний радіус Cu2+ (0,73 Å) занадто малий 

для оптимального розміщення в порожнині МС (rпорожнини=1,71 Å), сьомий іон 

купруму Cu7 утворює координаційні зв'язки лише з трьома атомами оксигену 

МС, а порожнина додатково інкапсулює молекулу води, яка утворює один 

зв’язок з Cu7 і два водневі зв’язки (один з яких є біфуркатним) з трьома 

некоординованими атомами оксигену. 
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Рис.6. Молекулярна структура гептаядерного комплексного катіону 

[Cu7(PicHA-2H)6]
2+ в К12 

 

       При взаємодії солі купрум(ІІ) з хінолінгідроксамовою кислотою було 

одержано комплексну сполуку [Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4](ClO4) (К11) 

(рис.7), що містить катіон з молекулярною топологією 12-МС-4 У центрі 

порожнини знаходиться іон купруму, координований чотирма атомами 

оксигену. Комплексний катіон має значно вигнуту непланарну конформаційну 

будову. “Вихід” центрального іона купруму з середньоквадратичної площини 

становить 0,886 Å. На вiдмiну від PicHA-вмісного 12-МС-4, в даному випадку 

не відбувається колапсування МС структури, що очевидно пов’язано з 

наявністю додаткових ароматичних циклів в ліганді, що веде до стабілізації 12-

МС-4 структури та значного її відхилення від площинної будови.  

 
Рис. 7. Молекулярна будова пентаядерного комплексного 

катіону [Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4]
+ (К11) 

 

У четвертому розділі наведено результати досліджень взаємодії піколін- 

та хінолінгідроксамових кислот з солями кобальту(II). Дослідження 

комплексоутворення кобальту(II) з PicHA та QuinHA методами UV-VIS 

електронної та ESI мас-спектрометрії дозволило встановити факт окиснення 

кобальту до ступеня окиснення +3 та утворення для систем PicHA та QuinHa 
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гекса- та пентаядерних комплексів, відповідно ({[CoII
3CoIII

2(QuinHA-

2Н)2(QuinHA-Н)3(NO3)4]
+} m/z = 1472,8, {[CaCoII

3CoIII
2(QuinHA-2H)5(NO3)2]

2+} 

m/z  =694,4, {[CoIII
6(PicHA-2H)6(NO3)7]

+} m/z =1599,7). 

В результаті взаємодії нітрату кобальту(ΙΙ) з піколінгідроксамовою 

кислотою в системі метанол-ДМФА-піридин, у присутності кисню повітря, 

було одержано сполуку [CoIII
6(PicHA-2H)6(py)12]

6+ (К13), в якій всі іони 

кобальту знаходяться в трьохвалентному стані (рис 8). За даними РСтА, 

гомометалічний комплексний катіон виявляє молекулярну топологію 18-МС-6 і 

є майже плоским. Порожнина металокрауна заповнена розупорядкованими 

молекулами води, і її радіус дорівнює ~ 1,926 Å. Відстані Со-О та Со-N  

знаходяться в діапазонах 1,873(7) - 1,941(5) Ǻ і 1,780(5) - 1,968(4) Ǻ відповідно, 

що є характерним для іонів Co3+ . 

 
Рис. 8. Молекулярна будова гексаядерного комплексу 

[CoIII
6(РicHA-2Н)6(py)12](NO3)6 (К13) 

 

Під час синтезу з хінолінгідроксамовою кислотою лише частина іонів 

кобальту(ΙΙ) окиснюється оксигеном повітря до трьохвалентного стану, що 

підтверджується результатами UV-VIS, 1H ЯМР спектроскопії та РСтА 

ізольованих сполук. Так, при використанні системи метанол-ДМФА-Py було 

отримано металокрауни з співвідношенням Co3+/Co2+ = 2:3 [CoII
3CoIII

2(QuinHA-

2Н)2(QuinHA-Н)3(py)5(H2O)]5+(К14) та [CaCoII
3CoIII

2(QuinHA-

2H)5(py)10(H2O)2]
4+ (К16). Гомометалічна змішановалентна комплексна сполука 

К14 виявляє молекулярну топологію 15-металокраун-5, металомакроциклічна 

порожнина якого сформовану послідовністю (-Co-N-O-)5, а в центрі 

знаходиться молекула води, пов’язана із чотирма атомами оксигену 

біфуркатними водневими зв’язками.  

Радіус порожнини металокрауна, яка містить молекулу води, дорівнює 

~1.28 Å. (рис. 9). У випадку К16 комплексний катіон кальцію (без аксіальних 

лігандів) є майже плоским, іон кальцію виходить з площини донорних атомів 

на відстань 0,005 Å. Розрахований іонний радіус для кальцію становить 1,187 Å  
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і він формує МС порожнину металокрауна з радіусом rcavity=1,195 Å, та 

практично лежить в її площині (рис.9). 

При проведенні синтезу з хінолінгідроксамовою кислотою в присутності 

нітрату калію в метанолі було одержано металокраун з співвідношенням 

CoIII/CoII = 3:2 (К18). Гетерометалічний комплексний катіон 

[KCoII
2CoIII

3(QuinHA-2H)5(py)5(H2O)2]
4+ (К18) виявляє молекулярну топологію 

15-МС-5 (рис 10). У центрі порожнини знаходиться іон калію, координований 

гідроксаматними атомами оксигену в екваторіальній позиції, а в аксіальній 

позиції молекулою води. Металомакроциклічний контур К18 практично 

плоский, з незначним виходом неводневих атомів з створеної ними 

середньоквадратичної площини. Іонний радіус калію (1,406 Å) є значно 

 

 

 
К14 К16 

Рис. 9 Молекулярна будова пентаядерних комплексних катіонів 

[CoII
3CoIII

2(QuinHA-2Н)2(QuinHA-Н)3(py)5(H2O)]5+ та 

 [CaCoII
3CoIII

2(QuinHA-2H)5(py)10(H2O)2]
4+ 

 

 

 

 

 

  

Рис. 10. Молекулярна будова [KCoII
2CoIII

3(QuinHA-2H)5(py)5(H2O)2]
4+ в К18 
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більшим за розмірами за радіус порожнини металокрауна (rcavity=1,245 Å), що і 

призводить до значного “виходу” центрального металу з площини атомів 

оксигену на 0,908(2) Å (рис.10). В структурах сполук К14, К16 та К18 

спостерігаються виражені відмінності в довжинах зв’язків Co-N та Co-O для 

іонів Co2+та Co3+. 

Заслуговує особливої уваги той факт, що незважаючи на істотний вихід 

катіону калію з МС порожнини, остання залишається майже плоскою. Це 

свідчить про істотну різницю між структурними та конформаційними 

тенденціями в Cu- та Co-вмісних МС. У випадку купрум МС невідповідність 

іонного радіуса металу розмірам МС порожнини спричиняє істотне 

викривлення площини МС, що в свою чергу, призводить до реалізації 

специфічних непланарних конформацій (кубку, “частково відкритої 

парасольки”). У випадку ж МС кобальту металомакроциклічний контур 

залишається практично плоским. Цю відмінність можна пояснити набагато 

більшою толерантністю координаційних сфер Cu(ІІ) (ефект Яна-Теллера) до 

геометричних викривлень на відміну від більш стереохімічно жорстких 

октаедричних координаційних сфер Co(ІІ) та Co(ІІІ). 

У п’ятому розділі представлено експериментальні дослідження 

зв’язування гідроксаматних металокраунів з теломерною G-квадруплексною 

(G4) ДНК “in vitro”. При підборі МС комплексів було проведено дослідження 

стійкості металокраунів в водно-метанольному розчині шляхом вимірювання 

UV-Vis спектрів протягом тривалого часу. Одним з найбільш стійких 

комплексів виявився [Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4](ClO4) (К11), дослідження 

взаємодії якого з G-квадруплексною ДНК людини і було проведено в даній 

роботі. Одержані результати взаємодії МС з G4 ДНК показують, що при 

зв’язуванні МС з G4 ДНК відбувається дестабілізація квадруплексних структур.  
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Рис 11. Спектри КД титрування G4  за допомогою  

[Cu5(QuinHA-2H)4(ClO4)(H2O)4](ClO4), в присутності 10 мкМ натрію 

какоділату (рН=7,2), 100 мкМ NaCl 
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         Спектри кругового дихроїзму записані для G4 ДНК мають спектральні 

характеристики антипаралельної орієнтації з позитивною при 290 нм та 

негативною при 260 нм смугами. При додаванні металокраунового комплексу 

до G4 спостерігається зменшення інтенсивності сигналів у спектрі, викликане 

зміною конформації G4 ДНК за рахунок зв’язування з MC (рис.11). 

За допомогою використання непрямого методу інтеркалярного заміщення, 

що ґрунтується на змінах в спектрах емісії G4 зв'язаного з барвником тіазол 

оранжевим (TO) та його заміщення з системи ТО-G4 іншими конкуруючими 

сполуками, було визначено константу асоціації G4-МС, що дозволяє оцінити 

ефективність зв’язування G4 з металокрауном. В ході дослідження 

інтеркалярного заміщення було проведено флуоресцентне титрування тіазол 

оранжевого-G4 зі збільшенням концентрації МС (0-10 мкМоль) (рис.12).  
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Рис 12. Спектр флуоресценції, записаний в експерименті 

інтеркалярного заміщення для K11. Експериментальні умови: [G4] = 

0,25 мкМ, [TO] = 0,5 мкМ, [K11] 0-10 мкМ; 10 мМоль какоділатний 

буфер, 100 мМоль NaCl, (рН=7,2). Стрілки вказують на збільшення 

концентрації МС. 

 

Зі збільшенням концентрації МС, інтенсивність флуоресценції ТО в 

системі TO-G4 зменшується. В той же час не спостерігається жодного зміщення 

сигналів у спектрі. Концентрація MC, необхідна для зменшення інтенсивності 

флуоресценції на 50% (DC50%) з трьох експериментів дорівнює 5,81-5,93 мкМ. 

Це значення визначалось з графіка залежності заміщення ТО від концентрації 

металокраунів (рис.13). 

Експерименти флуоресцентного інтеркалярного заміщення показали, що 

випромінювання флуоресценції тіазол- оранжевого поступово зменшується при 

титруванні МС і майже повністю згасає в присутності МС у концентраціях 

вище ніж 9 мкМ. Знайдені величини параметрів, що характеризують 

зв’язування G4-МС, визначені з дослідження флуоресцентного інтеркалярного  
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заміщення, становлять (концентрація металокрауна) DC50% = 5,70 10−7 M, 

(константа зв ‘язування) KMC = 1,17∙106 M−1. 

 

ВИСНОВКИ 

 

 1. Розроблено методики синтезу, за якими було отримано та виділено в 

індивідуальному стані 18 нових координаційних сполук купруму(ІІ) та 

кобальту(ІІ,ІІІ) металокраунового типу з піколін- та хінолінгідроксамовими 

кислотами. Склад та індивідуальність отриманих сполук підтверджено 

методами елементного аналізу та ESI мас-спектрометрії та додатково 

охарактеризовано методами ІЧ та електронної спектроскопії. Методом 

рентгеноструктурного аналізу монокристалів встановлено будову 14 

синтезованих металокраунів. 

2. Систематично досліджено та проаналізовано вплив аксіальних лігандів 

на будову та конформацію 15-металокраунів-5, що містять центральні іони з 

різними іонними радіусами (Ca2+, Pb2+, Ln3+). Продемонстровано, що за 

наявності симетрично розташованих з обох сторін металомакроцикла 

аксіальних донорів центральний іон, незалежно від іонного радіуса, практично 

не виходить з площини металокрауна, який виявляє плоску конформацію. Якщо 

ж аксіальні донорні атоми розташовані несиметрично відносно макроциклічної 

порожнини (різні ліганди, їх неоднакова дентатність тощо), то ступінь 

відхилення від площинності, а також ступінь відхилення центрального атома з 

площини макроцикла визначається насамперед відповідністю іонного радіуса 

метала розміру металомакроциклічної порожнини. 

3. В результаті вивчення комплексоутворення гідроксаматних лігандів з 

солями купруму(ІІ) та кобальту(ІІ) за допомогою методів потенціометричного 

рН-титрування, UV-VIS спектрофотометрії, ESI мас-спектрометрії встановлено, 
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Рис 13. Співвідношення заміщення TO в системі G4/ТО в аналізі 

інтеркалярного заміщення для К6 (результати 3 вимірювань). 
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що для всіх досліджених систем характерним є формування гомо- та/або 

гетерометальних металокраунових комплексних частинок з ядерністю від 5 до 

6. 

4. Досліджено реакційну здатність термодинамічно дестабілізованих, 

конформаційно напружених п’ятиядерних 12-металокраунів-4 купруму(ΙΙ) на 

основі піколінгідроксамової кислоти, що містять 13 суміжних 5-членних 

хелатних циклів, та встановлено шляхи їх деградації. Показано, що поряд з 

встановленим раніше явищем утворення колапсованих 4-ядерних структур (в 

ДМСО, ДМФА): 

o при розчиненні в піридині відбувається перегрупування в семиядерну 18-

МС-6 структуру; 

o при розчиненні в метанолі відбувається утворення 10-ядерного 

дискретного комплексу за рахунок координації іону купруму(ΙΙ) до 

“периферійного” вакантного донорного вузла тетраядерного 

колапсованого металокрауна з подальшою агрегацією двох 5-ядерних 

субодиниць. 

5. Вперше синтезовано та структурно охарактеризовано гідроксаматні 18- 

металокрауни-6. Встановлено, що порожнина металокрауну з іонами 

купруму(ΙΙ) та кобальту(ΙΙ, ΙΙΙ) в металомакроциклічному контурі може бути 

заповнена розупорядкованими молекулами розчинника або містити йон 

купрум(ΙΙ) та координовану молекулу води, як супутнього гостя.  

6. Уперше отримано кобальтвмісні 15-металокрауни-5 та 18-металокрауни-

6. Показано, що взаємодія солей кобальту(ІІ) з хінолінгідроксамовою кислотою 

в системі ДМФА/Py призводить до утворення гетеровалентних(ІІ,ІІІ) 15-

металокраунів-5, а у випадку взаємодії з піколінгідроксамовою кислотою  в 

системі розчинників MeOH/ДМФА/Py утворюється гомовалентний 18-

металокраун-6 з іонами Со3+ в металомакроциклічному контурі. 

7. Продемонстровано, що синтезовані металокрауни можуть бути 

використані в якості сенсорів для визначення G-квадруплексних ДНК 

флуоресцентним методом та за допомогою спектроскопії кругового дихроїзму. 
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АНОТАЦІЯ 

 

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

кислот, що містять купрум(II) або кобальт(II/III) в металомакроциклічному 

контурі. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена одержанню металокраунів на основі 

гідроксаматних лігандів з купрумом(II) або кобальтом(II/III) в якості металів 
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металомакроциклічного контуру та вивченню будови та фізико-хімічних 

властивостей отриманих сполук. В результаті вивчення комплексоутворення 

гідроксаматних лігандів з солями купруму(ІІ) та кобальту(ІІ) за допомогою 

методів потенціометричного рН-титрування, UV-VIS спектрофотометрії, ESI 

мас-спектрометрії встановлено, що для всіх досліджених систем характерним є 

формування гомо- та/або гетерометальних металокраунових комплексних 

частинок з ядерністю від 5 до 6. Одержано 18 нових металокраунів, досліджено 

їх спектральні характеристики, методом рентгеноструктурного аналізу 

встановлено молекулярну та кристалічну будову лігандів та 14 координаційних 

сполук. 

Систематично досліджено та проаналізовано вплив аксіальних лігандів на 

будову та конформаційну здатність 15-металокраунів-5, що містять центральні 

метали з різними іонними радіусами. Досліджено реакційну здатність 

п’ятиядерних 12-металокраунів-4 купруму(ΙΙ) на основі піколінгідроксамової 

кислоти та встановлено шляхи їх деградації. Вперше отримано гідроксаматні 

18-металокрауни-6 з іонами купруму(ΙΙ) або кобальту(ΙΙ,ΙΙΙ) в 

металомакроциклічному контурі та кобальтвмісні 15-металокрауни-5.  

Проведені дослідження взаємодії МС з G-квадруплексною ДНК показали, 

що МС взаємодіє з квадруплексною структурою ДНК та дозволили встановити, 

що зв'язування комплексів MC з G4 ДНК спричиняє дестабілізацію 

квадруплексних структур.  

Ключові слова: поліядерні комплекси, гідроксамові кислоти, 

металокрауни, гетеровалентні металокрауни, структурні типи, гетерометалічні 

комплекси, рентгеноструктурний аналіз, G4. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Сафьянова И.С. Металлокрауны на основе пиколин- и 

хинолингидроксамовых кислот, содержащие купрум(II) или кобальт(II/III) в 

металломакроциклическом контуре. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.01 – неорганическая химия. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2018. 

Дисертационная работа посвящена получению металлокраунов на основе 

гидроксаматных лигандов с медью(II) или кобальтом(II/III) в качестве металлов 

металломакроциклического контура и изучению строения и физико-

химических свойств полученных соединений. В результате изучения 

комплексообразования гидроксаматных лигандов c солями меди(ІІ) и 

кобальта(ІІ) с помощью методов потенциометрического рН-титрования, UV-

VIS спектрофотометрии, ESI мас-спектрометрии установлено, что для всех 

исследованых систем характерным является формирование гомо- и/или 

гетерометаллических металлокрауновых комплексных частичек с ядерностью 

от 5 до 6. Получено 18 новых металлокраунов, исследовано их спектральные 
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характеристики, методом рентгеноструктурного анализа определены 

молекулярное и кристаллическое строение лигандов и 14 координационных 

соединений.  

Систематически исследовано и проанализировано влияние аксиальных 

лигандов на строение и конформацию 15-металлокраунов-5, содержащих 

центральные металлы с разными ионными радиусами. Исследована 

реакционная способность пятиядерных 12-металлокраунов-4 меди(ΙΙ) на основе 

пиколингидроксамовой кислоты и установлены пути их деградации. Впервые 

получены гидроксаматные 18-металлокрауны-6 с ионами меди(ΙΙ) или 

кобальта(ΙΙ,ΙΙΙ) в металломакроциклическом контуре и кобальтсодержащие 15-

металлокрауны-5.  

Проведені дослідження взаємодії з G-квадруплексною ДНК показали, що 

МС взаємодіє з квадруплексною структурою ДНК та з'ясувалося, що 

зв'язування комплексів MC з G4 ДНК викликало дестабілізацію квадруплексних 

структур.  

Проведенные исследования взаимодействия МС с G4 ДНК показали, что 

МС взаимодействует с квадруплексной структурой ДНК и позволили 

установить, что связывание комплексов MC с G4 ДНК вызывает 

дестабилизацию квадруплексной структуры. 

Ключевые слова: полиядерные комплексы, гидроксамовые кислоты, 

металлокрауны, гетеровалентные металлокрауны, структурные типы, 

гетерометаллические комплексы, рентгеноструктурный анализ, G4. 

 

SUMMARY 

 

Safyanova I.S. Picoline- and quinolinehydroxamic acids based metallacrowns 

containing copper(II) or cobalt(II/III) in metallamacrocyclic circuit. – Manuscript. 

Thesis for candidate's degree by specialty 02.00.01 – Inorganic chemistry. –

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

The dissertation is dedicated to the obtaining of metallacrowns based on 

hydroxamate ligands with copper(II) or cobalt(II/III) as metals of the 

metallomacrocyclic circuit and to investigation of their structure and physico-

chemical properties. The study of the complex formation of hydroxamate ligands 

with copper(II) and cobalt(II) salts using potentiometric pH titration, UV-VIS 

spectrophotometry and ESI mass-spectrometry revealed formation of homo- or 

heterometalic complex species with nuclearity from 5 to 6. 18 new metallacrowns 

have been synthesised, their spectral characteristics were studied, the molecular and 

crystalic structure of the ligands and 14 coordination compounds were determined by 

X-ray diffraction analysis. 

The influence of donor atoms on the structure and conformation of 15-

metallacrowns-5 containing central metals with different ionic radii in the MC 

framework has been systematically studied and analyzed. In the case of occupation in 

symmetrical way by axial donors according to the MC framework, the central metal 
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is located practically in the plane the metallacrown and demonstrate a planar 

conformation. In some cases non-symmetrically located axial ligands comparetively 

to its framework the possibility of central metal to out from the plane of 

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

The reactivity of pentanuclear copper(II) 12-MC-4 on the base of 

picolinehydroxamic acid has been investigated and the pathways of its degradation 

have been established. Thus, dissolving 12-MCCu
II

,PicHA-4 in pyridine contributes to 

rearrangement into 7-nuclear 18-MC-6 structure. If methanol use instead of pyridine 

a decanuclear discrete compound is formed as a result of coordination of copper ions 

to the tetrahedral collapsed metallacrowns with following aggregation of the 

pentanucles subunits.  

Hydroxamate 18-metallacrown-6 with copper(II) or cobalt(II,III) in the 

metallomacrocyclic cavity and cobalt-containing 15-metallacrown-5 have been 

obtained.  

For the first time, hydroxamate based 18-metallacrowns-6 as well as 15-

metallacrown-5 and 18-metallacrown-6 with cobalt as a peripheral metal were 

synthesized and structurally characterized. It has been shown that the interaction of 

cobalt salts with quinolinehydroxamic acid in the system of DMF/Py leads to the 

formation of heterovalent (II,III) 15-metallacrowns-5 and in the case of interaction 

with picolinehydroxamic acid in a system of MeOH/DMF/Py 18-metallacrown-6 

with Co3 + as a ring metal was formed. 

It was found that supramolecular associates G4–МС has been formed because of 

stacking interaction between guanine tetrad of G4 DNA and MC arrangement. The 

conducted studies of the interaction of MС with G4 showed that MС interacts with 

the quadruplex DNA structure and that the binding of MC complexes to G4 DNA was 

found to lead to the destabilization of quadruplex structure. 

Key words: polynuclear complexes, hydroxamic acids, metallacrowns, 

heterovalent metallacrowns, structural types, heterometalic complexes, X-ray 

diffraction analysis, G4. 
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