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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 Актуальність теми. Паладій та його координаційні сполуки привертають 

велику увагу дослідників за рахунок широкого спектру їх каталітичної активності 

в реакціях перехресного крос-сполучення з утворенням нових C‒C та C‒N 

зв’язків (реакції Сузукі, Бухвальда та Хека), а також через можливість 

використання комплексів Pd(II) в ролі металомезогенів, як компонентів для 

виготовлення польових транзисторів, сенсорів чи рідкокристалічних сумішей для 

люмінесцентних дисплеїв. Крім того, цис-ізомери комплексів паладію(ІІ) 

викликають інтерес як потенційні протипухлинні препарати, що є більш 

доступними та менш токсичними аналогами сполук платини. Водночас 

з’являються нові повідомлення про використання комплексів паладію як 

флуоресцентних зондів (міток) в різноманітних біологічних об’єктах, що 

дозволяють порівняно легке детектування комплексів паладію(ІІ) за допомогою 

спектроскопічних методів дослідження. 

Вищезазначені функціональні властивості паладієвих комплексів значною 

мірою залежать від координаційного оточення центрального атома і з цієї точки 

зору N,N-донорні хелатні ліганди відіграють визначальну роль. Так, широкого 

застосування у цьому сенсі набули заміщені дипіридили та фенантроліни, але 

через складність отримання таких функціоналізованих похідних широкого 

застосування набули різноманітні піридил-азоли. До цього класу відносяться  

3-(2-піридил)-1,2,4 триазоли, які мають ряд своїх особливостей: існування в трьох 

таутомерних формах, широкі можливості для функціоналізації та створення 

бажаних ліпофільно-гідрофільних характеристик. В той же час, зручність методів 

синтезу похідних 3-(2-піридил)-1,2,4 триазолів дає змогу введення до складу 

молекули ліганда як електроно-донорних так і електроно-акцепторних замісників. 

Слід зазначити, що уже з’являються повідомлення про застосування 

координаційних сполук елементів платинової групи на основі  

3-(2-піридил)-1,2,4-триазолів в ролі металоорганічних світлодіодів та провідних 

матеріалів. 

Виходячи із сказаного вище можна стверджувати, що синтез та дослідження 

нових лігандів на основі 3-(2-піридил)-1,2,4 триазолу, що містять замісники різної 

природи та їх координаційних сполук з паладієм(ІІ) є актуальною задачею 

сучасної координаційної хімії. 

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

напрямок досліджень пов'язаний з тематичними планами науково-дослідних робіт 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ): «Синтез 

неорганічних та координаційних сполук для створення функціоналізованих 

матеріалів» (№ Держреєстрації 0111U005046) та «Синтез та дослідження 

складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових 

поліфункціональних матеріалів» (№ Держреєстрації 0116U002560).  

Мета і задачі дослідження.  

Метoю рoботи є: 

 отримання хелатних лігандів на основі заміщених  

3-(2-піридил)-1,2,4-триазолів з замісниками різної природи;  
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 встановлення особливостей процесів комплексоутворення паладію(ІІ) з 

синтезованими похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу для одержання 

нових координаційних сполук паладію(ІІ), а також дослідження їх будови 

та фізико-хімічних і функціональних властивостей;  

 створення передумов стосовно використання координаційних сполук 

паладію(ІІ) на основі 5-заміщених-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолів як нових 

препаратів із цитотоксичною дією (аналогів цисплатину), 

поліфункціональних металомезогенів, люмінесцентних матеріалів та 

каталізаторів реакцій утворення зв’язків С‒С (крос-сполучення Сузукі і 

Анрі).  

Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні задачі: 

 розробити методики синтезу хелатних лігандів на основі  

5-заміщених-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолів з замісниками різної природи; 

 дослідити протолітичні властивості отриманих лігандів та провести синтез 

координаційних сполук паладію на їх основі; 

 встановити будову і дослідити фізико-хімічні влаcтивості oтриманих cполук 

у рoзчині та в криcталічному cтані; 

 дослідити люмінесцентні властивості похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-тризолу 

та їх комплексів з паладієм(ІІ) і оцінити перспективність їх застосування як 

аналітичних реагентів при визначенні йону-Pd2+ в фізіологічних розчинах, а 

також як металоорганічних світлодіодів; 

 показати можливість використання комплексів Pd(ІІ) на основі  

3-(2-піридил)-1,2,4-триазолів для розробки нових цитотоксичних 

препаратів, каталізаторів реакцій утворення зв’язку С‒С. 

Об’єкти дослідження: координаційні сполуки паладію(ІІ) з похідними  

3-(2-піридил)-1,2,4-триазолів, що містять у своєму складі функціоналізовані 

замісники аліфатичного та ароматичного типу. 

 Предмет дослідження: умoви утворення комплексних cполук Pd(II) різного 

складу з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами та фізико-хімічні й 

біологічні властивості одержаних речовин. 

Методи дослідження: для вирішення пoставлених завдань було 

використано методи елементного аналізу, ІЧ-, УФ- та ЯМР спектроскопії, 

рентгеноструктурний і термогравіметричний аналіз, а також МАLDI та ESI  

мас-спектрометрію. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше запропоновані методики 

синтезу деяких функціоналізованих 1,2,4-триазолів шляхом зняття захисту з 

функціональних груп в координованих лігандах. Вперше для  

3-(2-піридил)-1,2,4-триазолів за допомогою 2D-кореляційних спектрів ЯМР на 

ядрах 1Н та 15N вдалося ідентифікувати та встановити відносний вміст кожної з 

таутомерних форм. Синтезовано та охарактеризовано 41 нову координаційну 

сполуку паладію(ІІ) з 34 заміщеними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами, з яких 11 

синтезовано вперше. Встановлена молекулярна та кристалічна будова 9 

координаційних сполук. З’ясовано основні особливості координації піридил-

триазольних лігандів Pd2+-йоном: ліганди з аліфатичними замісниками здатні 
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координуватися до йонів паладію(ІІ) у мольному співвідношенню метал:ліганд 

1:1 та 1:2, в той час як для всіх інших лігандів одержано тільки комплекси складу 

PdL2. Показана можливість використання отриманих сполук для розробки 

каталізаторів органічних реакцій, пов’язаних з утворенням зв’язку С‒С, засобів 

протипухлинної дії та люмінесцентних аналітичних реагентів на йон Pd2+ в 

фізіологічних розчинах. 

 Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

суттєво поповнюють теоретичну базу про координаційно-хімічну поведінку  

3-(2-піpидил)-1,2,4-триазолів і можуть бути використані для подальшого 

прогнозування будови координаційних сполук на їх основі як в кристалічному 

стані так і в розчині. Досліджені лігандні системи можуть бути використані для 

розробки нових препаратів з цитотоксичною дією на основі елементів платинової 

групи. Координаційні сполуки із 5-алкіл-3-(2-піридил)-1,2,4-тризолами складу 

PdL2 є дуже перспективними каталізаторами утворення зв’язків С‒С, які можна 

використовувати повторно протягом 5-ти і більше каталітичних циклів. 

Синтезовані 3-(2-піридил)-5-арил-триазоли є перспективними для застосування їх 

як аналітичних реагентів на йон Pd2+ в фізіологічних розчинах в концентраціях 

нижче за 10-5 моль/л. Деякі розділи роботи будуть використані при викладанні 

спецкурсів координаційної хімії та фізичних методів досліджень координаційних 

сполук. 

Особистий внесок здобувача. Аналіз даних літератури, проведення 

експериментальних досліджень, розробка методик синтезу лігандів та 

координаційних сполук паладію(ІІ), інтерпретація одержаних результатів. 

Постановка задачі досліджень, обговорення та узагальнення результатів, 

формулювання загальних висновків проведені спільно з науковим керівником, 

д.х.н., проф. Лампекою Р.Д., за участю к.х.н. ст.н.с. Дорощука Р.О., та к.х.н. ст.н.с. 

Хоменка Д.М. Люмінесцентні дослідження та інтерпретація отриманих 

результатів були проведені за участі к.х.н. асист. Старової В.С. та д.х.н.  

Русакової Н.В. (Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського, м.Одеса, 

Україна). Рентгеноструктурний аналіз проведено за участі С. Шови (Інститут хімії 

високомолекулярних сполук «Петру Поні», Румунія). Ряд ЯМР спектроскопічних 

досліджень був проведений спільно з к.х.н, ст.н.с. В.В. Трачевським (Інститут 

металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ) та проф. Фернандо 

Лопес-Ортісом (Університет Альмерії, Іспанія). Мас-спектрометричні 

дослідження були проведені за участі к.х.н ст.н.с. О.В. Севериновської (Інститут 

хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, м. Київ). Каталітичні дослідження 

були проведені спільно з Луїзою Мартінз та Армандо Помбейро (Науково-

дослідний центр структурної хімії, Університет Лісабона, Португалія). Біологічні 

дослідження на цитотоксичну активність були проведені спільно з к.х.н. Гурмач 

В., к.х.н. Прилуцькою С., к.х.н. Гринюк І. ("Інститут біології та медицини" КНУ 

ім. Т. Шевченка), У.Ріттером (Технічний університет м. Ільменау, Німеччина) та 

М. Фрохме (Технічний університет прикладних наук Вільдау, Німеччина). 

Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають 

відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей здобувача.  
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Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були 

оприлюднені на наступних конференціях: XIV, XVI, XVIII та XIX Міжнародні 

конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (м. Київ, Україна, 

2013, 2015, 2017 та 2018); VI Українська конференція «Домбровські хімічні 

читання». (м. Чернівці, Україна, 2015); XVIII Наукова молодіжна конференція 

“Проблеми та досягнення сучасної хімії” (м. Одеса, Україна, 2016); XV Наукова 

конференція “Львівські хімічні читання” (м. Львів, Україна, 2015); VI та VIІ 

Всеукраїнські конференції студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання ” 

(м. Харків, Україна, 2014 та 2015); Київська конференція з Аналітичної хімії: 

сучасні тенденції 2015, (м. Київ, Україна, 2015); XX Українська конференція з 

неорганічної хімії (м. Дніпро, Україна, 2018); VIIIth International Chemistry 

Conference Toulouse-Kiev (ICTK-8), (Toulouse, France 2015); VIIth та IXth 

International Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse (ICKT-7 та ICKT-9), (Київ, 

Україна, 2013 та 2017); Vth International Conference Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO2017), (м. Чернівці, Україна, 2017); II Міжнародна науково-

практична інтернет-конференції «Аналітична хімія у фармації» (м. Харків, 

Україна, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 статей у 

фахових журналах та 17 тез доповідей на національних та міжнародних 

конференціях. 

Структура та об’єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, п`яти  

розділів, висновків, списку цитованої літератури (165 найменування) та додатків. 

Робота викладена на 190 сторінках друкованого тексту і містить 115 рисунків,  

21 таблиць та 5 додатків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтована актуальність дослідження, сформульовані його мета і 

завдання, наукова новизна і практичне значення результатів, що виносяться на 

захист. 

У першому розділі розглянуто основні аспекти координаційної хімії паладію 

з різноманітними донорними атомами, та показано основні закономірності будови 

його комплексних сполук. Проаналізовано основні напрямки використання 

сполук паладію у якості каталізаторів, різного роду металомезогенів та 

люмінесцентних матеріалів, а також, як аналогів протипухлинних препаратів 

платини. Систематизовано методи синтезу лігандів, що містять  

3-(2-піридил)-1,2,4-тризольний фрагмент і розглянуто будову та властивості 

комплексів на їх основі. 

У другому розділі наведено вихідні реагенти, що використовувались у 

роботі, фізико-хімічні методи дослідження та методики проводення досліджень 

функціональних властивостей синтезованих сполук. Описано основні методики 

синтезу органічних лігандів. Наведено методики синтезу та фізико-хімічні 

характеристики 5-заміщених-3-(2-піридил)-1,2,4-тризолів з аліфатичними та 

ароматичними замісниками, а також з замісниками, що містять функіональні 

групи (таблиця 1). Для синтезу триазольного гетероциклу було обрано метод 
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ацилювання гідразидів карбонових кислот іміноестерами з подальшою 

внутрішньо-молекулярною циклізацією отриманих амідразонів в 1,2,4-триазоли.  

 
Таблиця 1  

Отримані ліганди (згруповані по замісникам у 5-му положенні). 

N

N

N

H

N

R1

 

Групи лігандів 

Аліфатичні (HLalk) Ароматичні (HLaryl) 
Функціональні 

групи (HLFG) 

R Скороч. 

R2

 
Скороч

. 

 
R2

 
Скороч. R1 Скороч. 

R2 R2 

H HLH H HLPh m-OH HLm-OH-Ph N  HLCN 

Me   HLMe p-F HLp-F-Ph p-OMe HLp-OMe-Ph OH 
   HLOH 

Et   HLEt m-F HLm-F-Ph m-OMe HLm-OMe-Ph 

O

O

 

HLCH(OEt)2 

n-Pr   HLn-Pr p-Cl 
HLp-Cl-

Ph 
p-CN HLp-CN-Ph 

i-Pr HLi-Pr m-Cl 
HLm-Cl-

Ph 
m-CN HLm-CN-Ph 

S

O

O

 

HLSO2Me 

t-Bu   HLt-Bu p-NO2 HLp-NO2-Ph 

3,4,5- 

Trimeth

oxy 
HL3,4,5TM 

   HLc-Pr m-NO2 HLm-NO2-Ph 

NH2 
HLNH2 

 
  HLc-Bu p-NH2 HLp-NH2-Ph 

O
 

  HLTHP m-NH2 HLm-NH2-Ph 

NH2
 

HLisoNH2 

O
 

  HLOMe p-OH HLp-OH-Ph 

 

Наведено методики синтезу координаційних сполук паладію складу 

Pd(HLalk)Cl2 та Pd(Lalk, aryl, FG)2. Комплексні сполуки було отримано шляхом 

взаємодії отриманих лігандів з ацетонітрильним комплексом хлориду паладію(ІІ) 

з подальшою кристалізацією КС паладію з реакційної суміші.  

Протолітичні, ліпофільні та спектрально-люменесцентні властивості 

отриманих триазольних лігандів розглянуті у третьому розділі. Аналіз ІЧ та 1H 

ЯМР спектрів отриманих органічних сполук дозволяє стверджувати, що протон 

триазольного гетероциклу здатен утворювати внутрішньо-молекулярні водневі 
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зв’язки. За рахунок цього молекула 

ліганду існує в декількох таутомерних 

формах (рис. 1), що відображається в 

подвоєнні (потроєнні) сигналів в 1H 

ЯМР спектрах або значному уширенні 

смуг в ІЧ спектрах. Стабілізація певних 

таутомерних форм залежить від 

природи розчиника та замісника в  

5-ому положенні триазолу.  

Так, для лігандів з аліфатичними 

замісниками (HLalk) відносний внесок 

кожного ізомеру до рівноважної суміші в розчині THF-d8 становить 1H>>2H>4H. 

У випадку, коли DMSO-d6 використовують як розчинник, відносна концентрація 

таутомеру 2H збільшується приблизно до 35-40% тоді, як вміст таутомеру 4H 

залишається нижче 5%. В той же час у випадку CDCl3 чи CD2Cl2 сигнали 

таутомерів зливаються в один дещо уширений сигнал, який можна вважати 

суперпозицією сигналів сигналів NH-протону усіх таутомерних форм. Даний 

ефект пояснюється ефективністю утворення водневих зв’язків (асоціатів) 

розчинника з молекулою розчиненої речовини за рахунок наявності в молекулі 

HLalk рухливого NH-протону.  

В диметилсульфоксидних розчинах сполук HLalk діапазон хімічних зсувів 

NH-протону триазолу складає від 13.3 до 14.2 м.ч. тоді, як для HLaryl – від 14.4 до 

15.5 м.ч., що пояснюється електроно-акцепторними характеристиками замісників 

ароматичної природи.  

Дослідження протолітичних властивостей сполук НLН, НLMe та НLPh 

показало, що введення електроно-акцепторного фенільного замісника в 5-те 

положення призводить до зменшення значення логарифмів констант дисоціації 

НLPh порівняно з 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолом (таблиця 2). Водночас  

електроно-донорна метильна група підвищує основні властивості ліганду, 

значення рКa1 і рКа2 зростають. 
Таблиця 2  

Протолітичні властивості лігандів 

 

Сполука 
Значення констант дисоціації 

pKa1 pKa2 

HLH 3,35±0,02 8,93±0,03 

HLMe 3,63±0,02 9,47±0,03 

HLPh 2,31±0,05 5,94±0,07 

 
Рис. 1. Таутомерні форми несиметричних 1,2,4-

триазолів 
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Дослідженя впливу природи замісників в ряду похідних  

3-(2-піридил)-5-арил-1,2,4-триазолу (HLaryl) на протолітичні властивості показало, 

що електроно-донорні замісники збільшують значення рКа1 та рКа2 сполук тоді як  

електроно-акцепторні замісники, навпаки – зменшують. На основі даних 

досліджень побудовано графіки залежності значень рКа1 та рКа2 від константи 

Гаметта   (рис. 2).  

Вивчення спектрів поглинання розчинів лігандів HLalk в хлороформі 

показало, що введення електроно-донорних алкільних замісників призводить (в 

порівнянні з HLH) до батохромного 

зсуву тільки першої смуги 

поглинання (Δν = 560-1420 см-1), в 

той час як положення другої смуги 

поглинання практично не 

змінюється. При цьому найбільший 

зсув реалізується для сполуки HLEt, 

який в подальшому зменшується 

при подовженні або розгалуженні 

вуглеводневого радикалу:  

Δν(см-1) = 1420 →884 →772 →642 у 

ряду Et →n-Pr →i-Pr →t-Bu. 

 Спектри флуоресценції 

розчинів HLH та HLalk у 

хлороформі характеризуються 

наявністю декількох смуг у ближній УФ- та видимій області спектру. Положення 

максимумів і спектральний розподіл енергії в смугах залежить від концентрації 

речовини та довжини хвилі 

випромінювання, що є наслідком 

співіснування у розчині декількох 

таутомерних форм триазолів. При 

розведенні розчинів до 10-5–10-6 М 

починає переважати смуга в області  

305-325 нм, тобто відбувається 

стабілізація однієї таутомерної 

форми (або двох дуже близьких), а 

максимум у спектрах збудження 

можна віднести до електронного 

переходу в молекулі триазолу 

певної таутомерної форми (рис.3.).  

В розведених розчинах (при  

10-4‒10-5М) було виявлено 

біекспоненційний характер гасіння 

флуоресценції, що свідчить про 

наявність двох центрів випромінювання (двох типів речовин) з різними часами 

гасіння флуоресценції (наприклад для HLH τ1 = 1.72 нс і τ2 = 5.98 нс).  

 
Рис. 2. Залежність першої (1) та другої (2) 

констант дисоціації від константи Гаммета 

пара-замісників. 

 
Рис. 3. Спектри збудження флуоресцеції розчину 

HLi-Pr
 у CHCl3 (λлюм = 505 нм,С = 10

-4 
М (1); 10

-5
 М (2); 

10
-6

 М (3)). 
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Флуоресценція розчинів сполук HLH та HLalk у DMSO спостерігається у 

вигляді однієї або двох смуг в області 300-420 нм в залежності від довжини хвилі 

збудження та концентрації речовини. Так, спектри збудження флуоресценції дуже 

подібні для всього ряду речовин і характеризуються наявністю двох максимумів 

при 280-295 та 305-320 нм. Дослідження часу гасіння флуоресценції також 

показало біекспоненційний характер, а поступове розведення розчинів, як 

правило, веде до збільшення часу гасіння за рахунок утворення асоціатів молекул 

розчиненої речовини з DMSO.  

Вивчення люмінесцентних властивостей сполук HLaryl в розчині DMSO 

показали, що інтенсивність флуоресценції зменшується зі збільшенням константи 

Гаммета, а довжина хвилі змінюється не лінійно (рис. 4).  
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Рис. 4. Залежність довжини хвилі (зліва) та інтенсивності флуоресценції (справа) в 

максимумі поглинання сполуки від константи Гаммета пара-замісника у фенільній групі 

 

Особливості будови та фізико-хімічні властивості комплексів паладію(ІІ) з 

отриманими лігандами, розглянуто у четвертому розділі. При взаємодії 

еквімолярних кількостей PdCl2(CH3CN)2 та лігандів HL формуються моноядерні 

комплекси загального складу Pd(HL)Cl2, в той час як при двократному надлишку 

лігандів HL та в присутності основи утворюються сполуки складу PdL2. 

Виявлено, що тільки ліганди з електроно-донорними замісниками в 5-ому 

положенні триазолу (HLalk) здатні утворювати комплекси складу як 1:1, так і 1:2, в 

той час коли ліганди з електроно-акцепторними замісниками (HLaryl) утворюють 

координаційні сполуки виключно складу PdL2. (рис.5).  

 
 

Рис.5. Схема синтезу координаційних сполук паладію(ІІ)  
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Спектри 1H ЯМР комплексів Pd(HLalk)Cl2 мають ряд відмінностей в 

порівнянні з спектрами не координованих лігандів. Так, у спектрах Pd(HLalk)Cl2 

не спостерігається подвоєння чи потроєння сигналів (рис.6). Це вказує на 

стабілізацію лише однієї таутомерної форми триазольного фрагменту за рахунок 

його координації паладієм. 

Сигнал NH-протону триазолу 

зазнає зсуву в слабке поле  

(ΔδNH складає від 0,6 до 1,2 

м.ч.), що пов’язано стягуванням 

електронної густини йоном 

паладію. Сигнал о-протону 

піридинового фрагмента (ΔδH6 = 

0.4-0.2 м.ч.) та найближчий до 

триазолу протон аліфатичного 

замісника зазнають суттєвого 

зсуву в слабке поле порівняно 

лігандом, що зумовлено 

просторовою близкістю до 

центру координації та 

дезекрануванням їх атомами 

хлору (Δδ = 0,3-0,4 м.ч.). 

Результати РСА показали, що йони паладію(ІІ) мають плоско-квадратне 

оточення, що утворене двома атомами хлору та двома атомами азоту (PdN2Cl2-

хромофор). Останні належать до піридинового та триазольного циклів ліганду, а 

координація відбувається саме через 4-тий атом азоту триазолу (рис.7).  

Координаційні сполуки Pd(HLMe)Cl2 та Pd(HLс-Pr)Cl2 кристалізуються в 

триклинній сингонії з молекулою DMSO (співвідношення комплекс/DMSO = 1/1) 

та є молекулярними комплексами.  

Отримані комплекси паладію(ІІ) складу PdL2 характеризуються відсутністю 

сигналів N–H протонів триазольного фрагменту в 1H ЯМР спектрах в розчині 

CDCl3 (для комплексів Pd(LH, aryl)2  - в 

трифтороцтовій кислоті). Незвичним є те, 

що найбільшого зсуву в піридиновому 

фрагменті зазнає протон, який знаходиться 

в о-положенні до атома азоту (Н6). Дані 

показали, що хімічний зсув сигналу  

о-протону піридину коливається в межах 

від 9.9 до 10.2 м.ч., що становить Δδ в 

межах від +1.1 до +1.4 м.ч. порівняно з 

сигналом відповідного протону в спектрі 

ліганду. Очевидно, даний ефект можна 

пояснити близькістю даного протону до 

неподіленої пари електронів нітрогену 

триазольного циклу другого ліганду (рис. 8). Як наслідок, утворюється 

 
Рис. 6. 1H ЯМР спектри сполук HLMe та 

Pd(HLMe)Cl2 

 

Рис. 7. Молекулярна структура 

комплексу Pd(HL
Me

)Cl2  
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внутрішньомолекулярний C–H···N водневий зв’язок, що підтверджується даними 

РСА.  

 Із літератури відомо, що наявність таких водневих C-H···N зв'язків може 

призводити до появи йонної 

провідності у комплексів. Цікаво, що 

отримані дані 1H ЯМР спектроскопії в 

ТФК для комплексів Pd(LH, aryl)2 добре 

узгоджуються і корелюють з даними, 

які були отримані для комплексів 

складу Pd(Lalk)2 у розчині CDCl3, що 

дає змогу стверджувати про високу 

стійкість комплексів Pd(LH, aryl)2 

навіть в агресивному середовищі 

трифтороцтової кислоти. 

За допомогою рентгено-

структурного аналізу було 

встановлено, що комплекси складу 

PdL2 є плоско квадратними, а 

координаційне оточення паладію 

утворене двома атомами нітрогену піридинового та двома атомами нітрогену 

триазольних циклів ліганду з утворенням п’ятичленних циклів. Комплекси мають 

транс-конфігурацію, ліганд координується через 1-й атом азоту 1,2,4-триазолу 

(рис 9). В усіх випадках комплекси є планарними із відхиленням від середньої 

площини не більше 0.04 Å. 

 
 

Рис. 9. Молекулярна та кристалічна будова комплексу Pd(Ln-Pr
)2  

 

У ряду комплексів типу Pd(Lalk)2 тільки комплекс з трет-бутильним 

замісником містить у своїй структурі співкристалізовані розчинники 

(вирощування монокриталів відбувалося за ідентичних умов). До складу 

комплексу Pd(Lt-Bu)2 входять нейтральні фрагменти [PdL2], а також молекули 

розчинників (CHCl3 та H2O). Незалежними фрагментами елементарної комірки є 

 
Рис. 8. 

1
H ЯМР спектри сполук HL

Et 
та Pd(L

Et
)2 
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два кристалографічно-нееквівалентні [PdL2] комплекси (рис. 10). Наявність 

громіздкої трет-бутильної групи сприяє тому, що в кристалічній упаковці між 

шарами комплексів формуються порожнини в яких і розміщуються молекули 

розчинників – води та хлороформу. 

  

Рис. 10. Молекулярна будова та кристалічна упаковка сполуки Pd(Lt-Bu
)2 

Методом РСА була встановлена також будова координаційних сполук з 

ароматичними замісниками Pd(LPh)2, Pd(Lp-OH-Ph) та Pd(L3,4,5-TM). Кристали були 

отримані шляхом часткого випаровування розчину трифтороцтової кислоти 

(ТФК). Виявлено, що 

молекули ТФК входять в 

кристалічну структуру 

комплексу, утворюючи 

стійкі водневі звязки з 

азотом нітрогену триазолу 

(рис. 11). Слід зазначити, 

що у всіх випадках 

планарна конфігурація 

стабілізується двома 

внутрішньо-молекулярними 

C-H···N водневими 

зв'язками з довжиною в 

межах від 2,31 до 2,37 Å.   

У п’ятому розділі наведено результати дослідження функціональних 

властивостей синтезованих сполук. Показано їх придатність для розробки 

поліфункціональних матеріалів широкого призначення, а також зазначено 

перспективи подальших досліджень. 

Спектри поглинання та флуоресценції для комплексів Pd(Lalk)2 у твердому 

стані характеризуються вібронною структурою та можуть бути розкладені на три 

окремі Гаусові компоненти (смуги), які відносяться до наступних типів 

електронних переходів: π-π* переходи в піридиновому циклі, які відповідають за 

флуоресценцію при λmax ≈ 440 нм, π-π* переходи в кільці триазолу, які дають 

 

Рис. 11. Кристалічна упаковка комплексу Pd(LPh)2 
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найбільш інтенсивну флуоресценцію при 480 нм та перехід, що відповідає за 

переносу заряду з ліганду на метал (LMCT) з максимумом ~ 520 нм (рис. 12). 

Спектр флуоресценції комплексу Pd(Lt-Bu)2 характеризується незначним 

гіпсохромним зсувом Δλ ≈ 10 нм відносно спектрів Pd(LEt)2, Pd(Ln-Pr)2, Pd(Li-Pr)2 

та має найбільш виражену вібронну структуру (рис. 12б). Ці дані добре 

узгоджуються з результатами РСА вищезазначених сполук, що показали 

наявність співкристалізованих молекул розчинника тільки у випадку Pd(Lt-Bu)2. Як 

наслідок, після висушування кристалічна ґратка Pd(Lt-Bu)2 містить значну 

кількість порожнин, що призводить до високо-структурованого випромінювання 

при кімнатній температурі. 
а б 

  

Рис. 12. Спектри поглинання (а) та флуоресценції (б) комплексів Pd(Lalk)2 в твердому 

стані при кімнатній температурі. 

 

Виходячи з отриманих спектрів флуоресценції досліджених в роботі  

піридил-триазолів встановлено, що найбільш інтенсивна флуоресценція 

спостерігається для комлексів складу Pd(Laryl)2, в яких реалізується найбільш 

довга π-спряжена система. 

Серед досліджених сполук 

найбільш перспективним 

виявився HLp-F-Ph та комплекс 

на його основі Pd(Lp-F-Ph)2 і 

незважаючи на той факт, що 

інтенсивність випромінення 

при зв’язуванні в комплекс 

зменшується, спостерігається 

значний батохромний зсув 

(~200 нм) (рис. 13). Всі 

комплекси даного типу 

випромінюють у області 

зеленого світла тоді як  

Pd(Lp-F-Ph) в області червоного. 

 

Рис. 13. Спектри флуоресценції твердих зразків 

комплексів Pd(Lp-R-Ph) 
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 Проведений термогравіметричний аналіз (TG) комплексів паладію(II) в 

атмосфері повітря показав, що всі комплекси складу Pd(L)2 є термічно 

стабільними до 320-350 °С (окрім Pd(Lt-Bu)2, який повністю розкладається при 

температурі 230 °С) (рис. 14). Термічний розклад комплексів складу Pd(L)2 

відбувається в три (інколи в два) основні етапи. Перший - це втрата маси в межах 

3-7 % до 300 °С, що відповідає 

термічній деградації комплексів в 

присутності кисню. Другий – це 

втрата 30-40 % маси, що може 

відповідати втраті одного ліганду 

або двом піридиновим 

фрагментам. Третій етап розкладу 

відбувається з значним 

екзотермічним ефектом та повним 

згоранням залишкових продуктів 

комплексу.  

Виявлено, що комплекси типу 

Pd(Lalk)2 володіють каталітичною 

активністю, яка тестувалася на 

реакціях крос-сполучення С‒С зв’язків з використанням реакцій Сузукі та Анрі. 

Як модельну систему реакції Сузукі було обрано взаємодію  

4-метоксибромбензолу та фенілборонової кислоти з утворенням  

4-метоксидифенілу. Для дослідження каталітичної активності комплексів Pd(Lalk)2 

в реакції зв'язування Csp3‒Csp2 (реакція Анрі) була вибрана реакція взаємодії 

бензальдегіду з нітроетаном з утворенням β-нітроспирту.  

Загалом, каталітична активність досліджуваних сполук Pd(Lalk)2 є високою та 

практично однакова в обох реакціях і вихід кінцевих сполук змінюється в межах 

82-93% (з урахуванням незмінності умов проведення реакції: розчиник, 

температура та ін.). В більшості випадків відсутня помітна залежність виходу 

реакцій від розміру аліфатичного замісника в лігандах, але в деяких випадках все 

ж спостерігається певна закономірність. (рис. 15).  

    
Рис. 15. Залежність виходу кінцевих продуктів від структури комплексів для реакції 

Сузукі в спирті в присутності K2CO3 (зліва) та для реакції Анрі в воді при 25 оС (справа). 

 

Важливо зазначити, що всі досліджені сполуки виявилися стійкими в 

реакційному середовищі. Наприклад, після першого каталітичного циклу в обох 

 
Рис. 14. Криві DTA та TGA сполуки Pd(Li-Pr)2 
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реакціях комплекс Pd(Ln-Pr)2 відділяли центрифугуванням, промивали, 

висушували та тестували в подальших каталітичних циклах шляхом додавання 

свіжих реагентів. Цікавим виявилося, що каталітична активність комплексу 

зберігається навіть після декількох циклів даної реакції (рис. 16).  

 

Рис. 16. Вплив кількості послідовних циклів Pd(Ln-Pr)2 на вихід кінцевих продуктів 

в реакції Сузукі(зліва) та реакції Анрі(справа). 

 

Дослідження цитотоксичної активності сполуки Pd(HLMe)Cl2 проводилися 

на клітинах CCRF-CEM (людські лейкемічні лімфобласти) та HeLa (ракові 

клітини шийки матки). Попередньо були визначені концентрації комплексу, що не 

викликають значного гемолізу еритроцитів. Виявилося, що при концентраціях 

2•10-6 та 1•10-6 М введення даного комплексу спричиняє сповільнення гемолізу. 

Тому дослідження цитотоксичних властивостей синтезованих сполук на 

вищенаведених клітинах проводилися при тих же концентраціях. 

Показано, що комплекс Pd(HLMe)Cl2 проявляє кращу цитотоксичну 

активність, аніж цисплатин практично протягом всього проміжку часу 

інкубаційного періоду (таблиця 3). Отримані таким чином результати роблять 

актуальним дослідження комплексів даного типу «in vivo».  
Таблиця.3 

Значення IC50 (мкМ) Pd(HL
Me

)Cl2, HL
Me

 та цисплатину на клітинній лінії CCRF-CEM та 

HeLa після 24, 48 та 72 годин інкубаційного періоду. 

Сполуки 

Досліджувані клітини 

CCRF-CEM HeLa 

24 год 48 год 72 год 24 год 48 год 72 год 

Pd(HLMe)Cl
2
 2.668 2.267 1.777 8.266 6.678 5.605 

HLMe >50 >50 >50 >50 >50 >50 

Cisplatin 54.63 29.4 2.834 33.42 19.21 7.154 

З огляду на наведені вище результати досліджень властивостей сполук з 

метою покращення їх функціональних властивостей було отримано ряд сполук, 

що містять, як  «відкриті», так і з захищені функціональні групи, а саме: -CN, -

OH, -SO2Me, -C(O)H (таблиця 1), а також -NH2, наявність якої створює 

передумови для синтезу, як різнометальних комплексів, так і подальшу 
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функціоналізацію вихідних координаційних сполук паладію, шляхом конденсації 

(утворення основ Шиффа) чи ацилювання (рис. 17).  

 
Рис. 16. Синтез та функціоналізація HLNH2 та комплексів на їх основі 

 

Підсумовуючи отримані результати можна виділити наступні методи та 

підходи для подальшої функціоналізації координаційних сполук паладію(ІІ) 

зображено на рисунку 18.  

 

Рис. 18. Можливості функціоналізації лігандів та координаційних сполук на їх основі 

У Додатку А наведено ЯМР спектри отриманих лігандів. Додаток Б 

містить ЯМР спектри синтезованих координаційних сполук паладію(ІІ). ІЧ 

спектри всіх синтезованих в роботі сполук зображено у Додатку В. У Додатку Г 

наведено основі довжини зв’язків та значення кутів для отриманих сполук. У 

Додатку Ґ наведено список публікацій здобувача за темою дисертації. 

 

ВИСНОВКИ 

1.  В індивідуальному стані вперше отримано та вивчено 41 комплекс 

паладію(II) з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами. Для синтезу 

координаційних сполук паладію було використано 34 ліганди, з яких 11 виділено і 

описано вперше. 

2.  Встановлено, що ліганди з електроно-донорними замісниками в 5-му 

положенні триазолу (HLalk) здатні утворювати комплекси складу як 1:1, так і 1:2, 

в той час коли ліганди із електроно-акцепторними замісниками (HLaryl) 
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утворюють координаційні сполуки виключно складу PdL2. що пов’язано з 

меншою кислотністю NH протону триазолу сполук HLalk в порівнянні з HLH, aryl. 

3.  Вивчення будови та властивостей отриманих комплексних сполук і 

органічних лігандів за допомогою ІЧ- та електронної спектроскопії, 

мультиядерної одно- та двовимірної ЯМР спектроскопії, мас-спектрометрії і 

рентгеноструктурного аналізу (встановлена молекулярна та кристалічна будова 9 

координаційних сполук) показало, що: 

 3-(2-піридил)-1,2,4-триазоли з аліфатичними замісниками в     

розчинах DMSO та THF існують в трьох таутомерних формах, а відносний внесок 

кожного ізомеру до рівноважної суміші становить 1H~2H>>4H та 1H >>2H>4H, 

відповідно.; 

 введення електроно-акцепторних ароматичних замісників в 5-те 

положення 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу спричиняє зменшення рКа та збільшує 

інтенсивність люмінесценції в порівнянні з сполуками, що містять аліфатичні 

замісники; 

 комплексоутворення у випадку комплексів Pd(HL)Cl2 приводить до 

стабілізації 2Н таутомерної форми ліганда. Значний слабкопольний зсув сигналу 

о-протону піридину (∆δ=0,9-1,1 м.ч.) у ЯМР спектрах комплексів складу PdL2 

свідчить про наявність сильних внутрішньо-молекулярних C–H···N водневих 

зв’язків через близькість даного протону до неподіленої пари електронів 

нітрогену триазольного циклу другого ліганду . 

 збільшення об’єму аліфатичного замісника приводить до утворення 

порожнин у кристалічній упаковці сполук Pd(Lalk)2, куди можуть входити 

невеликі молекули; 

 виходячи з даних MALDI-мас-спектрів комплексів складу PdL2 

останні можуть утворювати димери чи тетрамери. 

4. Комплекси складу Pd(Laryl)2 володіють найбільш перспективними 

люмінесцентними властивостями через наявність в їх будові довшої π-спряженої 

системи. Для комплексу Pd(Lp-F-Ph)2 спостерігається значний батохромний зсув у 

максимумі кривої випромінювання (~200 нм), тоді як для всіх інших комплексів 

даного типу він складає близько 50 нм. Показано також, що координаційні 

сполуки паладію(II) з 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами можуть бути 

перспективними аналітичними реагентами для йону Pd2+ в біологічних системах. 

5.  Виявлено, що комплекс Pd(HLMe)Cl2 проявляє кращу цитотоксичну 

дію, аніж цисплатин протягом всього інкубаційного періоду.  

6. Показано, що сполуки Pd(Lalk)2 є ефективними каталізаторами 

органічних реакцій утворення зв’язку С‒С (а саме Сузукі і Анрі) та можуть 

використовуватися протягом п’яти  і більше каталітичних циклів. 

7. Продемонстрована можливість зняття захисту з функціональних груп 

в координованих 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолах, що є важливим для успішного 

синтезу деяких із них. 
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АНОТАЦІЯ 

Захарченко Б.В. Координаційні сполуки паладію(ІІ) з  

5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами – 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, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена синтезу, встановленню будови та 

вивченню фізико-хімічних властивостей координаційних сполук паладію(ІІ) з  

5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами. Отримано та охарактеризовано 41 
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нову координаційну сполуку паладію(ІІ) на основі 34 заміщених  

3-(2-піридил)-1,2,4-триазолів, 11 з яких синтезовано вперше. Усі отримані сполуки 

були ідентифіковані методами елементного аналізу і мас-спектрометрії та 

охарактеризовані методами ІЧ-, УФ, мультиядерної одно- та двовимірної ЯМР 

спектроскопії. За допомогою рентгеноструктурного аналізу було встановлено 

молекулярну та кристалічну структуру 9 комплексів паладію. Досліджено вплив 

природи замісників в 5-му положенні 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолів на 

протолітичні та люмінесцентні властивості даних сполук. Встановлено основні 

закономірності взаємодії йону Pd2+ з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4триазолами. 

Показано, що комплекси складу Pd(Laryl)2 володіють найбільш перспективними 

люмінесцентними властивостями. Виявлено, що сполуки складу Pd(HL)Cl2 

проявляють цитотоксичну активність. Встановлено, що сполуки типу Pd(Lalk)2 є 

ефективними каталізаторами органічних реакцій утворення зв’язку С‒С та можуть 

використовуватися протягом наступних каталітичних циклів. Показано 

можливість зняття захисту з функціональних груп в координованих лігандах. 

Ключові слова: 1,2,4-триазол, координаційні сполуки паладію(ІІ), ЯМР 

спектроскопія, флуоресценція, каталіз, цитотоксична активність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Захарченко Б.В. Координационные соединения палладия(II) с  

5-замещенными-3 (2-пиридил) -1,2,4-триазол - 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, 2019. 

Диссертационная работа посвящена синтезу, установлению строения и 

изучению физико-химических свойств координационных соединений  

палладия(II) с 5-замещенными-3-(2-пиридил)-1,2,4-триазолами. Получены и 

охарактеризованы 41 новое координационное соединение палладия(II) на основе 

34 замещенных 3-(2-пиридил)-1,2,4-триазолов, 11 из которых синтезированы 

впервые. Все полученные соединения были идентифицированы методами 

элементного анализа и масс-спектрометрии, а также охарактеризованы методами 

ИК, УФ, мультиядерных одно- и двумерной ЯМР спектроскопии. С помощью 

рентгеноструктурного анализа было установлено молекулярную и 

кристаллическую структуру 9 комплексов палладия. Исследовано влияние 

природы заместителей в пятом положении 3-(2-пиридил)-1,2,4-триазолов на 

протолитические и люминесцентные свойства данных соединений. Обнаружено, 

что лиганды с электронно-донорными заместителями в пятом положении триазола 

(HLalk) способны образовывать комплексы состава как 1:1, так и 1:2, в то время 

как лиганды с электронно-акцепторными заместителями (HLaryl) образуют 

координационные соединения исключительно состава PdL2. С помощью ЯМР 

спектроскопии установлено, что комплексообразования в случае комплексов 1:1 

приводит к стабилизации 2H таутомерной формы лиганда, а ЯМР спектры 

комплексов состава PdL2 характеризуются значительным слабкопольним сдвигом 

сигнала о-протона пиридина, что свидетельствует о наличии C-H···N водородных 
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связей. Исходя из данных MALDI-масс-спектрометрии комплексов состава PdL2 

сделан вывод, что данные соединения могут образовывать димеры или тетрамеры. 

Комплексы состава Pd(Laryl)2 обладают наиболее перспективными 

люминесцентными свойствами из-за наличия в их строении длинной  

π-сопряженной системы. Показано, что соединения состава Pd(HLMe) с проявляет 

лучшую цитотоксическую активность, чем цисплатин в течение всего 

инкубационного периода. Установлено, что соединения типа Pd(Lalk)2 

катализируют органических реакций образования связи С‒С и могут 

использоваться в течение следующих каталитических циклов. Координационные 

соединения палладия(II) с 3-(2-пиридил)-1,2,4-триазолами могут быть 

перспективными аналитическими реагентами для иона Pd2+ в физиологических 

растворах. Показана возможность снятия защиты с таких функциональных групп 

как -С(О)Н и -NH2 в координированных 3-(2-пиридил)-1,2,4-триазол, что является 

важным для успешного синтеза некоторых из них. 

Ключевые слова: 1,2,4-триазол, координационные соединения 

палладия(II), ЯМР спектроскопия, флуоресценция, катализ, цитотоксическая 

активность. 

 

SUMMARY 

Zakharchenko B.V. «Coordination Compounds of Palladium(II) with  

5-Substituted-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazoles» - Manuscript 

Thesis for a candidate’s degree by speciality 02.00.01 – inorganic chemistry. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the synthesis, structure and study of the physical 

and chemical properties of palladium(II) coordination compounds with  

5-substituted-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazoles. 41 new coordination palladium(II) 

compounds based on the of 34 substituted 3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazoles have been 

obtained and characterized. 11 ligands have been synthesized for the first time. The 

compounds obtained were identified by elemental analysis and mass spectrometry and 

characterized by IR, UV, multinuclear single- and two-dimensional NMR spectroscopy. 

The X-ray diffraction analysis revealed the molecular and crystalline structure of 9 

palladium complexes. It has been shown that 3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazoles with aliphatic 

substituents in DMSO and THF solutions exist in three tautomeric forms. The influence 

of the nature of the substituents in the 5th position of 3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazoles on the 

protolytic and luminescent properties of the compounds is investigated. Determined that 

the complex structure of Pd(Laryl)2 has fluorescent properties of the most promising. For 

example, compound of Pd(HLMe)Cl2 show that this complex exhibits a better cytotoxic 

effect than cisplatin. It has been shown that Pd(Lalk)2 compounds are effective catalysts 

for organic C‒C bond formation reactions (Suzuki and Henry reactions) and can be used 

during five or more catalytic cycles. The ability to remove protection from functional 

groups in coordinated ligands has been shown 

Key words: 1,2,4-triazole, palladium(II) complexes, NMR spectroscopy, 

fluorescence, catalysis, cytotoxic activity. 


