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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сучасна наука тяжіє до інтеграції знань у різних 
аспектах діяльності, тому її актуальним напрямком є застосування підходів, 
методів та засобів наукових досліджень у міждисциплінарних сферах. Одним з 
основних завдань органічної хімії залишається синтез сполук для потреб 
суміжних галузей. З виникненням концепції сталого розвитку все більшу роль 
відіграє використання підходів органічного синтезу для створення нових 
матеріалів з широким діапазоном застосувань. За таких умов особливого 
значення набуває керований синтез речовин із заданими властивостями. 

Відносно новим напрямком органічної хімії є дизайн металокаркасних 
структур типу “гість-господар” з редокс-контрольованим процесом зв’язування-
вивільнення сполуки-гостя молекулою господаря, що є шляхом для створення 
самозбірних капсул з широким спектром застосування, зокрема в ролі 
молекулярних контейнерів для доставки ліків або захоплення небезпечних 
речовин, а також при дослідженні каталітичних реакцій. Для забезпечення 
редокс-активних властивостей капсул необхідна наявність органічного 
структурного фрагменту, здатного оборотно утворювати стабільні форми 
радикал-катіону та дикатіону. В залежності від типу даного фрагменту – 
електронозбагачений або електронозбіднений – молекула господаря має афінітет 
до сполук-гостей протилежної електронної природи, переважна більшість 
відомих на сьогодні редокс-активних капсул є електронозбідненими та афінними 
до електронозбагачених молекул-гостей відповідно. У зв’язку з цим значний 
інтерес викликає пошук електронозбагачених редокс-активних органічних 
структурних фрагментів, що, окрім застосування в складі самозбірних капсул, 
також можуть бути використані самостійно як органічні напівпровідники та 
транзистори в галузі органічної електроніки. 

Таким чином, розробка та синтез гетероциклічних електронозбагачених 
редокс-активних самозбірних капсул є сучасним, актуальним та перспективним 
напрямком органічної хімії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка в рамках наукових тем 
кафедри “Нові гетероциклічні сполуки – ефективні джерела біологічно-активних 
речовин, флуоресцентних зондів, модифікаторів супрамолекулярних об’єктів” 
(бюджетна тема № 11БФ037-02), “Дизайн, синтез та дослідження нових 
гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з 
широким спектром дії” (бюджетна тема № 16БФ037-02), “Селективність у 
реакціях карбо-, гетероциклізації і функціоналізації для медичної хімії та сталого 
розвитку” (бюджетна тема № 19БФ037-06) і в лабораторії MOLTECH-Anjou 
UMR 6200 Французького національного центру наукових досліджень (CNRS) в 
рамках аспірантури зі спільним керівництвом на основі діючої угоди про 
співробітництво та відповідних документів про спільну аспірантуру. 
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Мета і завдання дослідження. Дисертаційна робота присвячена розробці та 
синтезу нових електронозбагачених редокс-активних гетероциклічних 
структурних фрагментів на базі тетратіофульвалену, дитіофульвалену, π-
розширеного тетратіофульвалену, вивченню їх електрохімічних властивостей, 
дизайну самозбірних структур на їх основі та дослідженню особливостей 
взаємодії одержаних капсул з молекулами-гостями. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 
 знайти нові електронозбагачені редокс-активні гетероциклічні структурні 

фрагменти на базі тетратіофульвалену, дитіофульвалену, π-розширеного 
тетратіофульвалену, які придатні для створення самозбірних капсул на їх основі; 

 розробити методи синтезу цільових сполук; 
 вивчити електрохімічну поведінку синтезованих органічних структурних 

фрагментів, звертаючи особливу увагу на здатність оборотно утворювати 
стабільні заряджені частки; 

 розробити та одержати електронозбагачені редокс-активні самозбірні 
капсули на основі вказаних структур, встановити їх будову, залежність 
стехіометричного співвідношення та, відповідно, розміру і форми порожнини 
утворених капсул від типу лінійних акцепторів на основі біс-рутенієвих 
комплексів, вільного Паладію, його цис- та транс-заблокованих комплексів, солі 
Аргентуму (І); 

 дослідити принципову можливість отриманих самозбірних капсул 
селективно взаємодіяти з електронозбідненими молекулами-гостями. 

Об’єкти дослідження: електронозбагачені редокс-активні гетероциклічні  
структурні фрагменти на базі тетратіофульвалену, дитіофульвалену,                                   
π-розширеного тетратіофульвалену та самозбірні капсули на їх основі. 

Предмет дослідження: підходи до синтезу, будова, фізико-хімічні 
властивості електронозбагачених редокс-активних гетероциклічних 
структурних фрагментів на базі тетратіофульвалену, дитіофульвалену, π-
розширеного тетратіофульвалену та самозбірних капсул на їх основі. 

Методи дослідження: органічний синтез, спектроскопія ЯМР 1Н, DOSY, 13С, 
31P, 19F, двовимірні методики ЯМР (COSY, NOESY, ROESY), циклічна 
вольтаметрія, тонкошарова циклічна вольтаметрія, електрокристалізація, ІЧ-
спектроскопія, мас-спектрометрія, хроматографія, елементний аналіз, 
рентгеноструктурні дослідження, спектрофотометрія, квантово-хімічні 
розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено та синтезовано 5 
нових електронозбагачених редокс-активних гетероциклічних структурних 
фрагментів на базі тетратіофульвалену (ТТФ) та дитіофульвалену (ДТФ). 

Досліджено електрохімічну поведінку одержаних гетероциклів методом 
циклічної вольтаметрії: сполуці ТТФ(4PyPh)4 притаманне оборотне окиснення 
до радикал-катіону та дикатіону, у випадку похідних ДТФ окиснення 
відбувається з утворенням радикал-катіону, а характер процесу залежить від 
розчинника і є оборотним у дихлорметані та необоротним у ДМФА. 
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Створено 16 нових гетероциклічних електронозбагачених редокс-активних 
самозбірних капсул на основі тетратіофульвалену (ТТФ), дитіофульвалену 
(ДТФ), π-розширеного тетратіофульвалену (рТТФ) та досліджено залежність 
стехіометричного співвідношення та, відповідно, розміру і форми порожнини 
утворених капсул від типу лінійних акцепторів на основі біс-рутенієвих 
комплексів, вільного Паладію, його цис- та транс-заблокованих комплексів, солі 
Аргентуму (І). 

Показано утворення сендвічних капсул складу M8L2 для похідних ТТФ при 
координації з біс-рутенієвими акцепторами. Для них виявлена надзвичайно 
коротка відстань між фрагментами ТТФ, що було підтверджено методами 
циклічної вольтаметрії, спектроелектрохімії та рентгеноструктурними 
дослідженнями. 

Досліджено можливість використання похідних ДТФ у поєднанні з 
акцепторами на основі вільного та цис-заблокованого комплексу Паладію, а 
також біс-рутенієвих комплексів: 

 взаємодія з вільним Паладієм приводить до утворення капсули складу 
M2L4,  для якої зберігається залежність оборотності окиснення від розчинника 
аналогічно до вихідної похідної ДТФ; 

 взаємодія з цис-заблокованим фероценовмісним комплексом Паладію 
приводить до утворення капсул складу М2L2. Капсула зберігає електрохімічну 
поведінку похідної ДТФ, тоді як фрагмент фероцену можна використовувати як 
внутрішній електрохімічний стандарт; 

 за допомогою методів  1H та DOSY ЯМР спектроскопії показано 
зв’язування капсул як з планарними (2-(2,4,7-тринітро-9H-флуорен-9-
іліден)малононітрил (DCTNF_), так і з сферичними (фулерен, метиловий естер 
феніл-С61-масляної кислоти (PC61BM)) молекулами-гостями; 

 взаємодія з біс-рутенієвими комплексами приводить до утворення капсул 
складу М4L2. Показано можливість димеризації капсул в розчині та в твердому 
стані в залежності від розміру акцептору. Досліджено вплив на стан рівноваги 
мономер-димер таких факторів як розчинник, концентрація та додавання 
конкурентної молекули-гостя. 

Вперше отримано капсули великого розміру складу M12L6 із використанням 
відомої похідної π-розширеного тетратіофульвалену у поєднанні з лінійними 
акцепторами на основі транс-заблокованого комплексу Паладію або солі 
Аргентуму (І). Методом циклічної вольтаметрії показано характерне псевдо-
оборотне окиснення для обох капсул. При цьому у випадку M = Pd процес 
відбувається із збереженням капсули, тоді як для M = Ag відбувається дисоціація 
самозбірки. 

Вперше показано перехід від дискретної капсули до металоорганічного 
тривимірного координаційного полімеру при окисненні капсули типу M12L6 
надлишком солі Аргентуму (І). Досліджено механізм окиснення та встановлено 
суттєву роль триетиленгліколівих ланцюгів до іонів Аргентуму в утвореному 
полімері, що було підтверджено рентгеноструктурними дослідженнями. 
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Досліджено можливість заміни антрахінонового фрагменту на бензо[1,2-
b:4,5-b']дитіофеновий у похідних рТТФ з утворенням 4,8-біс(4,5-біс(метилтіо)-
1,3-дитіол-2-иліліден)-4,8-дигідробензо[1,2-b:4,5-b']дитіофену (S-рТТФ). 
Показано суттєву роль 1,5-S···S взаємодій між атомами Сульфуру 1,3-
дитіольних та тіофенових циклів, їх вплив на конформацію та електронні 
властивості молекули. Отримана сполука є суттєво більш планарною порівняно 
з вихідним аналогом рТТФ. Їй притаманне оборотне окиснення до дикатіону, на 
відміну від відомих похідних рТТФ, для яких більш характерний 
псевдооборотний характер окиснення. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено метод синтезу 
4,4',5,5'-тетракіс(4-(піридин-4-іл)феніл)-2,2'-біс(1,3-дитіолілідену) 
(ТТФ(4PyPh)4) каталітичною взаємодією ТТФ з 4-(4-бромфеніл)-піридином  у 
присутності Pd(OAc)2, t-Bu3P*HBF4, Cs2CO3; метод синтезу 3,3'-((9-(4,5-
біс(гексилтіо)-1,3-дитіол-2-іліден)-9H-флуорен-3,6-диіл)біс(етин-2,1-
диіл))дипіридину (3Py-ДТФ-SHex), 3,3'-((9-(4,5-біс(пропілтіо)-1,3-дитіол-2-
іліден)-9H-флуорен-3,6-диіл)біс(етин-2,1-диіл))дипіридину (3Py-ДТФ-SPr), 4,4'-
((9-(4,5-біс(гексилтіо)-1,3-дитіол-2-іліден)-9H-флуорен-3,6-диіл)біс(етин-2,1-
диіл))дипіридину (4Py-ДТФ-SHex) та 4,4'-((9-(4,5-біс(пропілтіо)-1,3-дитіол-2-
іліден)-9H-флуорен-3,6-диіл)біс(етин-2,1-диіл))дипіридину (4Py-ДТФ-SPr) 
шляхом синтетичної послідовності з використанням реакції Соногашира, 
мікрохвильове опромінення на цій стадії дозволило значно зменшити час реакції 
та збільшити загальний вихід продукту; метод синтезу S-рТТФ, при цьому 
встановлено, що диметил(4,5-біс(метилтіо)-1,3-дитіол-2-іл)фосфонат вступає в 
реакцію Хорнера-Водсворта-Еммонса з бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофен-4,8-діоном з 
утворенням дизаміщенної похідної, тоді як диметил(4,5-біс(гексилтіо)-1,3-
дитіол-2-іл)фосфонат утворює лише монозаміщений продукт. 

Нові гетероциклічні електронозбагачені редокс-активні самозбірні капсули 
можуть бути використані у подальшому для інкапсуляції електронозбіднених 
молекул та їх подальшого транспорту. Зв’язування з фулереном та особливо 
PC61BM дозволяє використовувати утворений донорно-акцепторний комплекс 
“гість-господар” у органічній електроніці та сонячних комірках. 

Дисульфідні взаємодії у молекулі S-рТТФ роблять цю сполуку 
перспективною для органічної електроніки та розробки нових органічних 
напівпровідників. 

Трансформація дискретної капсули складу M12L6 у тривимірний 
супрамолекулярний полімер при окисненні надлишком солі Аргентуму (І) 
відкриває нові підходи до синтезу металоорганічних каркасних структур.  

Особистий внесок здобувача. Систематизація літературних та всіх 
отриманих експериментальним шляхом даних, а також даних квантово-хімічних 
розрахунків, основний обсяг експериментальної роботи, аналіз даних 
спектральних та електрохімічних досліджень, формування висновків щодо 
структури отриманих сполук, презентації результатів роботи на наукових 
конференціях різних рівнів здійснювалися здобувачем особисто.  
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Постановка задачі та обговорення результатів проведені з науковими 
керівниками д.х.н., проф. З.В. Войтенко та габілітованим доктором М. Салле. 
Аналіз та інтерпретація отриманих результатів проводилися також за участі 
співавторів публікацій. Деякі спектральні дослідження методом ЯМР виконані у 
співробітництві з доктором Б. Сінглером. Рентгеноструктурні дослідження 
здійснено у співпраці з доктором М. Аллан (лабораторія MOLTECH-Anjou). 
Спектроелектрохімічні дослідження були виконані у співробітництві з 
професорами Е. Манурі та О. Алевеком (лабораторія MOLTECH-Anjou). 
Квантово-хімічні розрахунки були виконані у співробітництві із науковою 
групою професора Е. Орті (університет Валенсії, Іспанія). Дослідження масс-
спектроскопії високої роздільної здатності були виконані у співробітництві із 
доктором В. Карре та Ф. Абріті (університет Лотарингії, Франція). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було 
представлено на національних та міжнародних наукових конференціях: 18th  
International conference for Students and PhD students “Modern chemistry problems” 
(Kyiv, Ukraine, 2017); 9th International conference in chemistry Kyiv-Toulouse (Kyiv, 
Ukraine, 2017); «Langues, sciences et pratiques», actes du 1er Colloque international 
francophone en Ukraine (Перша Міжнародна франкофонна науково-практична 
конференція в Україні «Мови, науки та практики»). (Kyiv, Ukraine, 2017); 
Journées Scientifiques 2017 SCF (Le Mans, France, 2017); Journées de Chimie de 
Coordination de la SCF (Brest, France, 2018); EastWest Chemistry Conference (Lviv, 
Ukraine, 2018); International Conference of Chemistry of Nitrogen Containing 
Heterocycles, CNCH (Kharkiv, Ukraine, 2018). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 статей у провідних 
міжнародних та вітчизняних фахових журналах та 7 тез 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 
(229 найменувань) та додатків. Роботу викладено на 197 сторінках друкованого 
тексту, що містить 18 схем, 87 рисунків, 19 таблиць. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

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

Перший розділ присвячений аналізу наукової літератури за темою 
дисертаційної роботи. Розглянуто: відомі методи дизайну металоциклів за 
допомогою метал-спрямованої самозбірки; реакції із застосуванням цис- та 
транс-заблокованих комплексів та вільних катіонів Паладію та Платини; із 
використанням біс-метальних акцепторів на основі Платини та Рутенію; 
використання самозбірних капсул; особливості редокс-активних самозбірних 
капсул.  
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У другому розділі обговорюється синтез цільової сполуки ТТФ(4PyPh)4 на 
основі фрагменту тетратіофульвалену та самозбірних капсул АА1 та АА2 в 
поєднанні із біс-рутенієвими акцепторами; дослідження будови створених 
сполук методами РСД, ЯМР та циклічною вольтаметрією.  

Сполука ТТФ(4PyPh)4 
Дизайн сполуки ТТФ(4PyPh)4 поєднує використання редокс-активного 

фрагменту ТТФ із піридиновими фрагментами для забезпечення подальшого 
зв’язування із металом.  

 
Схема 1. Синтез ліганду ТТФ(4PyPh)4 

Синтез ліганду було проведено у два етапи, починаючи із комерційно 
доступного ТТФ та (4-бромфеніл)піридину (схема 1). Останній було отримано за 
Паладій-каталізованою реакцією Сузукі із пара-броміодобензену та піридин-4-іл 
боронової кислоти. Це дозволило отримати цільовий 
ліганд з виходом в 86% за Паладій-каталізованим 
тетраарилюванням з С-Н активацією.  

Сполуку ТТФ(4PyPh)4 було охарактеризовано 
методами 1Н, 13С ЯМР, мас-спектроскопією та РСД 
(рис. 1, а). Електрохімічна поведінка ліганду була 
досліджена методом циклічної вольтаметрії та показує 
збереження двох характерних для ТТФ оборотних 
процесів окиснення (E1

1/2 = 0,06 В; E2
1/2 = 0,46 В vs. 

Fc/Fc+) із утворенням радикал-катіону та дикатіону, 
при цьому потенціал окиснення є меншим в порівнянні 
із попереднім лігандом ТТФ(4Py)4 (рис. 1, б).  

Самозбірні капсули АА1 та АА2 
Самозбірні капсули на основі ліганду було 

отримано із використанням біс-рутенієвих акцепторів 
Ru3 та Ru4 при перемішуванні в ацетоні протягом доби 
(рис. 2, а) та підтверджено 1Н і DOSY ЯМР. В ході 
реакції спостерігається характерне зміщення сигналів ɑ та β протонів піридину в 
силу координації із металом. Гідродинамічний радіус капсул rH близько 16 Å для 
АА1 та АА2 було розраховано з використанням рівняння Стокса-Ейнштейна на 
базі даних DOSY ЯМР. Мас-спектр ESI-FTICR підтвердив стехіометрію М8L2, 
що відповідає двом лігандам та чотирьом біс-Рутенієвим комплексам. 

Рис. 1. Дані РСД (а) та 

електрохімічна поведінка 

(б) ліганду ТТФ(4PyPh)4. 

(C = 10−3 M, 

CH3CN/CH2Cl2, 0.1 M 

nBu4NPF6, 100 mВ∙с−1, Pt) 
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Дані РСД (рис. 2, б) 
підтверджують утворення 
АА1 із діагоналлю близько 33 
Å складу  М8L2. Найбільш 
цікавою особливістю є 
відстань між двома 
фрагментами ТТФ в 3,93 Å, 
яка є суттєво меншою за 
відстань Ru – Ru (8,4 Å). Це 
ілюструє гнучкість 
використаної системи та 
вказує на сильну взаємодію 
між двома фрагментами ТТФ. 
Для капсули АА2 проведено 
квантовохімічні розрахунки, 
які вказують на аналогічну 
структуру.  

 
Рис. 3. Циклічна вольтамограма для АА1 (а) та АА2 (б). (C = 5 х 10−4 M, CH3CN/CH2Cl2, 

0.1 M nBu4NPF6, 100 mВ∙с−1, Pt) 

Циклічна вольтаметрія капсули АА1 ілюструє подвоєння (E1
1/2 = -0,025 В, 

E2
1/2 = 0,2 В vs Fc/Fc+) першої хвилі окиснення ліганду до катіон-радикалу 

порівняно з вихідним лігандом (E1
1/2 = 0,06 В vs Fc/Fc+) (рис. 3, а). Це є 

характерним для утворення сполук із змішаною валентністю типу ТТФ*ТТФ●+ 
та є наслідком близької відстані між двома фрагментами ТТФ в складі капсули. 
Далі спостерігається друге оборотне окиснення до дикатіону (E1

1/2 = 0,53 В vs 

Fc/Fc+) та оборотне окиснення рутенієвого акцептору (E1
1/2 = 0,8 В vs Fc/Fc+). 

Капсула має також оборотне відновлення антрахінону в складі акцептору при 
E1

1/2 = -0,87 В vs Fc/Fc+. На відміну від АА1, капсула АА2 має два стандартні 
процеси окиснення (E1

1/2 = 0,17 В, E2
1/2 = 0,45 В vs Fc/Fc+), що відповідають 

утворенню катіон-радикалу та дикатіону ТТФ (рис. 3, б). Відсутність подвоєння 
першої хвилі у випадку капсули АА2 ймовірно зумовлено більшим розміром 

Рис. 2. Синтез самозбірок АА1 та АА2 (а) та дані РСД 

АА1 (б). Протиіони, молекули розчинника та атоми 

Гідрогену усунуті для ясності 
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акцептору Ru4. Після цього відбувається оборотне окиснення акцептору при E1
1/2 

= 0,66 В, відразу за яким слідує необоротне окиснення при E2
1/2 = 0,85 В vs Fc/Fc+. 

У третьому розділі обговорюються синтез лігандів на основі фрагменту 
дитіофульвалену (ДТФ) та самозбірок на їх основі в поєднанні із акцепторами на 
основі Паладію та Рутенію. 

Сполуки на основі фрагментів 3Py-ДТФ та 4Py-ДТФ 
Одним із можливих напрямків модифікації ядра ТТФ є заміна одного із 

п’ятичленних 1,3-дитіольних циклів на інші ароматичні фрагменти із 
утворенням ядра дитіофульвалену або ж ДТФ. Для утворення самозбірних 
капсул на базі скелету ДТФ було розроблено сполуки 3Py-ДТФ та 4Py-ДТФ. З 
метою ефективної координації було додано піридин разом із етинільним 
лінкером в положення 2 та 7 флуорену.  

 

Схема 2. Синтез сполук на основі мотиву 3Py-ДТФ (25) та 4Py-ДТФ (26) 

Ядро флуорену було отримано в два етапи починаючи із комерційно 
доступного фенантрен-9,10-діону (схема 2). Першою стадією є радикальне 
бромування з утворенням дибромзаміщеного діону, який далі окислюється 
перманганатом Калію в лужних умовах до флуоренону. Подальша стадія реакції 
Соногашира із використанням мікрохвильового опромінення дозволила ввести 
етинілпіридиновий фрагмент, тоді як реакція Хорнера-Водсворта-Еммонса 
завершила отримання цільових сполук. 

Циклічна вольтаметрія в ДМФА демонструє один необоротний пік 
окиснення при Eox =  0,54 В 
та Eox = 0,57 В vs Fc/Fc+ для 
сполук 25 та 26 відповідно 
(рис. 4, а). Шляхом заміни 
системи розчинників на 
суміш 
дихлорметан/ацетонітрил 
1:1 циклічна вольтамограма 
змінюється на оборотне 
окиснення при E1/2 = 0,49 В 
та E1/2 = 0,53 В vs Fc/Fc+ 
відповідно (рис. 4, б).  

Самозбірка АА3 із вільним Паладієм 
Самозбірку АА3 було отримано виходячи із суміші сполуки 25 із вільним 

Паладієм Pd(BF4)2(CH3CN)4 в ДМСО-d6. В 1Н ЯМР при координації 
спостерігається характерне зміщення сигналів протонів піридинового фрагменту 
в більш слабке поле. DOSY ЯМР підтверджує утворення дискретної самозбірки 
з гідродинамічним радіусом rH близько 14Å. Дослідження мас-спектроскопії 

Рис. 4. Циклічна вольтаметрія лігандів 25 та 26 в ДМФА 

(а) та суміші дихлорметан/ацетонітрил (б). (C = 10−3 M, 

0.1 M nBu4NPF6, 100 mВ∙с−1, Pt) 
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високої роздільної здатності було 
проведено із заміною аніону на 
BArF-, за результатами було 
підтверджено стехіометрію М2L4 
із характерним сигналом m/z = 
1293.2367, що відповідає йону 
[[Pd2L4]4+,4BArF-

 – 3BArF-]3+. 
РСД капсули підтверджує 

стехіометрію M2L4 із відстанню 
між атомами Паладію в 13,5 Å та 
внутрішньою овальною 
порожниною об’ємом близько 
600 Å3 (рис 5).  

Циклічна вольтаметрія АА3 
має один необоротний процес 
окиснення до радикал-катіону (Eox =  0.62 В vs Fc/Fc+) в ДМФА та оборотний 
процес  (E1/2 = 0,5 В vs Fc/Fc+) в суміші дихлорметан/ацетонітрил.  

Самозбірки на основі «цис-блокованого» Паладію 
Сполуки 26 та 28 на основі мотиву 4Py-ДТФ в поєднанні із вільним Паладієм 

показали утворення капсули стехіометрії M6L12, однак низька розчинність 
завадила подальшій характеризації та дослідженням.  Натомість в поєднанні із 
цис-заблокованим фероценовмісним акцептором Pddppf було отримано 
самозбірки пінцетного типу АА4-5 (схема 3), що було підтверджено 1Н та DOSY 
ЯМР. Аналогічні результати було отримано для сполук 25 та 27 на основі мотиву 
3Py-ДТФ із утворенням самозбірок АА6-7. 

 

Схема 3. Умовна схема утворення самозбірки на основі мотиву 4Py-ДТФ та цис-

заблокованого Паладію 

Дані ESI-FTICR мас-спектроскопії демонструють утворення асоціатів вищої 
молекулярної маси (переважно димерів та тримерів) паралельно із основним 
сигналом стехіометрії М2L2, незалежно від умов іонізації та детекції, 
концентрації (від 10-3 до 10-5 М) та розчинника. Рентгеноструктурні дані 
однозначно підтвердили утворення стехіометрії М2L2. 

Електрохімічна поведінка самозбірок була дослідженою методом циклічної 
вольтаметрії (рис. 6). В порівнянні із вихідними сполуками 25 та 26, самозбірка 
АА4 демонструє дві оборотні хвилі окиснення. Перший процес відповідає 

Рис. 5 Дані рентгеноструктурного аналізу капсули 

АА3. Протиіони, молекули розчинника та атоми 

Гідрогену усунуті для ясності. Внутрішня 

порожнина зображена сірим. 
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окисненню фрагменту ДТФ до 
радикал-катіону (E1

1/2 = 0,59 В vs 
Fc/Fc+). Друга хвиля відповідає 
окисненню фероцену в складі Pddppf 
(E2

1/2 =0,83 В  vs Fc/Fc+). У випадку 
самозбірки АА6 перший процес 
роздвоюється внаслідок утворення 
сполук із змішаною валентністю 
ДТФ*ДТФ●+, аналогічно до 
самозбірки АА1. Збереження 
подвійної структури процесу 
окиснення при зменшенні 
концентрації до 10-5 М підтверджує 
внутрішньомолекулярний характер 
процесу.   

Самозбірки із біс-рутенієвими акцепторами 
Самозбірки АА8-13 пінцетного типу стехіометрії M4L2 було отримано при 

взаємодії із біс-рутенієвими акцепторами Ru1-4, що було підтверджено даними 
1Н та DOSY ЯМР спектроскопії. При цьому по мірі збільшення розміру 
акцептору від Ru1 в самозбірках АА8-9 до акцептору Ru3 у відповідних 
самозбірками АА10-11 спостерігається ускладнення структури 1Н ЯМР спектрів 
(рис. 7). Дані COSY та ROESY ЯМР підтверджують два чіткі набори  сигналів 
ліганду та акцептору. Аналогічно куменові сигнали рутенієвого акцептору 
розділяються на дві групи.  

 

Рис. 7. 1Н та DOSY ЯМР спектри для самозбірок АА9-11 в метанолі-d4 

Різниця в поведінці самозбірок на основі акцепторів Ru1 та Ru3 була 
пояснена на основі даних РСД (рис. 8). Так, самозбірка із використанням 
акцептору меншого розміру має очікувану будову M4L2, тоді як збільшення 
розміру акцептору при переході  до самозбірок АА10-11 призводить до 

Рис. 6. Циклічна вольтамограма сполук 25, 26

(C = 10−3 M) та відповідних самозбірок АА4, 

АА6. (C = 5 x 10−4 M, CH3CN/CH2Cl2, 0.1 M

nBu4NPF6, 100 mВ∙с−1, Pt) 
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утворення димеру M8L4. Було досліджено рівновагу мономер-димер для 
самозбірки АА11 методом 1Н ЯМР на основі співвідношення сигналів ɑ протонів 
піридинового фрагменту димеру та мономеру в діапазоні концентрації 10-3–10-5 
М, що дозволило розрахувати константу асоціації в Ka = 4006 ± 160. 

 

Рис. 8. Рентгеноструктурна будова та схематичне зображення самозбірок АА9 (ліворуч) 

та АА11 (праворуч). Протиіони, молекули розчинника та атоми Гідрогену усунуті для 

ясності. 

 Електрохімічна поведінка капсул АА8-13 демонструє подвоєну хвилю 
окиснення фрагменту ДТФ до катіон-радикалу, аналогічно до самозбірок АА6-7.  

Зв’язування капсули із фулереном та його похідними 
Фулерени та його похідні були визначені як найбільш перспективні гості для 

капсул АА4-5 на основі теоретичних розрахунків та літературних джерел. Проте 
УФ-титрування суміші АА4 та С60 дало суперечливі результати. При детальному 
дослідженні  1Н ЯМР спектру суміші в тетрахлороетані-d2 по мірі опромінення 
видимим світлом було помічено появу нових сигналів після декількох годин і 
повне руйнування сигналів капсули протягом дня. Ймовірним механізмом є 
фотоокиснення подвійного зв’язку у фрагменті ДТФ, що було підтверджено мас-
спектром суміші із сигналами відповідних продуктів розкладу. Доволі швидка 
фотодеградація вказує на суттєву взаємодію між капсулою та гостем.  

Для подолання цієї проблеми було використано метиловий естер феніл-С61-
масляної кислоти (PC61BM), який є значно більш розчинним та дозволив оцінити 
взаємодію шляхом 1Н DOSY ЯМР спектроскопії в дейтерованому хлороформі. 
Дані DOSY ЯМР показують зміну коефіцієнту дифузії D для PC61BM (від 4,23 х 
10-10 м2с-1 до 1,85 х 10-10 м2с-1), що відповідає збільшенню гідродинамічного 
радіусу rH із 9 до 21 Å.  

Зв’язування капсули із планарними гостями 
Капсули АА6-7 із 

Паладієм та АА8-13 із 
Рутенієм краще 
підходять для 
взаємодії із 
планарними гостями, 
при цьому 
електронозбіднені гості мають високу спорідненість завдяки 
електронозбагаченому фрагменту ДТФ. Із ряду досліджених планарних молекул 
(рис. 9), достатню взаємодію із самозбірками продемонстрував гість DCTNF (2-
(2,4,7-тринітро-9H-флуорен-9-іліден)малононітрил). У випадку самозбірок АА6-
7 зв’язування підтверджується даними DOSY ЯМР. Для біс-рутенієвих 

Рис. 9. Планарні молекули-гості 
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самозбірок АА8-13 взаємодія із гостем також призводить до перетворення 
димеру на комплекс мономер-гість, що можна відслідкувати за 1Н ЯМР 
спектром. 

Електрохімічна поведінка капсул підтверджує взаємодію із гостем. У 
випадку самозбірок АА6-7 та АА10-11 додавання еквівалентної кількості гостю 
призводить до повного зникнення додаткової хвилі при окисненні до радикал-
катіону внаслідок неможливості утворення сполук із змішаною валентністю. 

Четвертий розділ присвячений реакціям ліганду на основі π-розширеного 
ТТФ із Паладієм та Аргентумом (І), а також супрамолекулярній трансформації 
отриманої капсули. 

Іншим напрямком 
модифікації фрагменту 
ТТФ може бути 
додаванням ароматичного 
фрагменту між двома 
п’ятичленними циклами. В 
межах даної роботи було 
розглянуто використання 
мотиву із антраценовим 
лінкером рТТФ (рис. 10, а). Основна структурна особливість даної архітектури 
полягає в вигнутій геометрії «метелика» в нейтральній формі, яка при окисненні 
переходить в планарну форму із поворотом 1,3-дитіольних циклів 
перпендикулярно площині центрального фрагменту (рис. 11, б). Піридинові 
фрагменти в сполуці рТТФ-ТЕГ забезпечують координацію із металом, тоді як 
триетиленглікольні ланцюги в антраценовому фрагменті покращують 
розчинність сполуки. 

Використання 180◦ акцепторів 
дозволило отримати надвеликих капсул 
стехіометрії M12L6. Самозбірну капсулу 
АА14 було отримано виходячи із 
сполуки рТТФ-ТЕГ та транс-
PdCl2(CH3CN)2 в ДМСО при 100 0С, тоді 
як капсула АА15 була отриманою 
виходячи із суміші рТТФ-ТЕГ із 2 екв 
AgBF4 в CDCl3/CD3NO2 (1/1). В обох 
випадках утворення самозбірки було 
підтверджено DOSY ЯМР із rH  = 21 Å, 
що добре узгоджується із самозбірною 
архітектурою великого розміру. 
Стехіометрію M12L6 було підтверджено 
мас-спектром в присутності 24 екв KOTf 
або AgBF4 відповідно для стабілізації 
ТЕГ ланцюгів.  Для самозбірок 

Рис. 10. Сполука рТТФ-ТЕГ на основі π-розширеного 

тетратіофульвалену (рТТФ) (а) та зміна конформації при 

окисненні (б). 

Рис. 11. Циклічна вольтамограма вихідного 

ліганду рТТФ-ТЕГ  (C = 10-3 M, CH3CN) та 

отриманих самозбірок АА14 (C = 5 x 10-4 

M, CH3CN/CH2Cl2 (1/1)) та АА15 (C = 5 x 

10-4 M, CH3NO2/CH2Cl2 (1/1)). (0.1 M 

nBu4NPF6, 100 мВ.с-1, GC, В vs Fc/Fc+) 
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прогнозовано наявність внутрішньої порожнини об’ємом в 3658 Å3 для 
АА14 та 3954 Å3 для АА15. 

Варто відмітити різницю в електрохімічній поведінці двох капсул при схожій 
будові (рис. 11). Так, для АА14 зберігається псевдо-оборотний характер 
окиснення (E1

ox = 0.35 В vs Fc/Fc+), збільшений порівняно з вихідним лігандом 
(E1

ox = 0.05 В vs Fc/Fc+), що є очікуваним наслідком координації із металом та 
вказує на збереження цілісності капсули при окисненні. Для самозбірки АА15 
суттєва різниця між потенціалами окиснення (E1

ox = 0.45 В vs Fc/Fc+) та 
відновлення (E1

red = -0.36 В vs Fc/Fc+) вказує на руйнування капсули в процесі 
окиснення. 

Для самозбірки АА15 було 
вперше показано трансформацію 
дискретної капсули в 
супрамолекулярний тривимірний 
полімер. Так, при спробі хімічного 
окиснення надлишком AgBF4 
спочатку спостерігається лише 
координація йонів Аргентуму (І) до 
ТЕГ ланцюгів, підтверджена 1Н ЯМР 
спектром. Через 7 днів замість 
руйнування капсули було отримано 
темно-зелені кристали, які було ідентифіковано за даними РСД як [(Ag2(рТТФ-
ТЕГ)2+)2+]x (рис. 12). Будова полімеру складається із мотивів [(Ag2(рТТФ-
ТЕГ)2+)2+, що регулярно повторюються, в якому скелет рТТФ окиснений до 
стану дикатіону рТТФ-ТЕГ2+. Це підтверджується довжиною зв’язку C-C між 
1,3-дитіольним та антраценовим фрагментами в 1.47 Å та відповідним кутом в 
83.4°.  

ТЕГ ланцюги є важливим 
елементом утвореної структури, так 
як вони, на додачу до піридильних 
груп, координують катіони срібла 
(рис. 13). При хімічному 
відновленні за допомогою TDAE 
отримується вихідний ліганд рТТФ-
ТЕГ без утворення вихідної 

капсули.  
В п’ятому розділі розглядається 

дизайн нової сполуки на основі π-
розширеного тетратіофульвалену із 

використанням фрагменту бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофену. 
Продовжуючи тему π-розширеного тетратіофульвалену, нами було 

досліджено використання фрагменту бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофену замість 
антрацену. Заміна шестичленного циклу в антрацені для рТТФ на п’ятичленний 

Рис. 12. Рентгеноструктурна будова 
тривимірного супрамолекулярного полімеру 
[(Ag2(рТТФ-ТЕГ)2+)2+]x, аніони BF4

-

розташовані у вільному просторі. 

Рис. 13. Фрагменти рентгеноструктурної будови 
[(Ag2(рТТФ-ТЕГ)2+)2+]x , ілюструючи 
регулярний мотив [(Ag2(рТТФ-ТЕГ)2+)2+ (а) та 
координацію з іонами срібла (б). Аніони BF4

-

усунуті для ясності 
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цикл тіофену суттєво зменшує стеричні взаємодії, тоді як подальше введення 
атому Сульфуру в тіофені дозволяє ввести додаткові S-S взаємодії. 

Сполуку S-рТТФ було отримано у дві стадії реакцією Хорнера-Водсворта-
Еммонса виходячи із комерційно-доступного бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофену-4,8-
діону та попередньо отриманих фосфонатів 16 та 18 (схема 6). При цьому 
алкільний замісник у фосфонаті значно впливає на вихід реакції. Так, для 
фосфонату 18 із меншим метильним замісником вдалося отримати цільову 
сполуку 30 або S-рТТФ із помірною ефективністю, при цьому відносно низький 
вихід останньої стадії компенсується легким виділенням вихідного інтермедіату 
29 в чистому вигляді при очищені реакційної суміші колонковою 
хроматографією та його повторного використання. В той же час реакція із 
фосфонатом 31 із гексильним фрагментом має низький вихід вже на першій 
стадії та відсутність навість слідових кількостей продукту на другій. 

 

Схема 4. Синтез сполук на базі S-рТТФ 

Електрохімічна поведінка сполуки S-рТТФ була оцінена методом циклічної 
вольтаметрії в дихлорметані. В ході експерименту має місце один 
двоелектронний (відповідно до даних тонкошарової циклічної вольтаметрії) 
оборотний процес окиснення при E1/2 = -0.18 V vs Fc/Fc+. Наявність повністю 
оборотного процесу окиснення, в порівнянні із квазі-оборотним процесом для 
рТТФ, підтверджує відсутність суттєвих конформаційних змін в молекулі S-
рТТФ при переході із нейтральної в окиснену форму. Це було далі підтверджено 
порівнянням даних РСД для нейтральної та окисненої форми (рис. 15). Кристали 
останньої були отримані за допомогою методики електрокристалізації у формі 
солі радикал-катіону. Також варто відмітити значення зв’язку S-S в інтермедіаті 
29 (2.84‒2.87 Å), яке є проміжним між нейтральної та окисненою формами і 
вказує на суттєвий внесок зарядженої мезомерної форми. 

 

Рис. 14. Рентгеноструктурна будова сполуки S-рТТФ (а), відповідного радикал-катіону 

S-рТТФ●+ (б) та інтермедіату 29 (в).  

Для оцінки впливу фрагменту бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофену-4,8-діону на 
загальну геометрію молекули було проведено теоретичні розрахунки на рівні 
B3LYP-D3/6-31G** теорії для нейтральної та окисненої форми. Отримані дані 
вказують на суттєвим вплив 1,5-S···S взаємодій на конформацію молекули. Це 
підтверджується експериментальним значенням відстані між атомами Сульфуру 
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як в нейтральній, так і особливо в окисненій формі (2.82‒2.89 Å). Дане явище 
ймовірно зумовлено скороченням неподіленої пари Сульфуру при окисненні, що 
в свою чергу ослаблює обмінне відштовхування Паулі, що підтверджується 
теоретичними розрахунками на рівні B3LYP-D3/6-31G** теорії. 

В шостому розділі представлені методики синтезу речовин та інші 
експериментальні дані. 

ВИСНОВКИ 
 

Створено нові електронозбагачені редокс-активні гетероциклічні сполуки на 
базі структурних фрагментів тетратіофульвалену (ТТФ), дитіофульвалену 
(ДТФ), π-розширеного тетратіофульвалену (рТТФ), вивчено їх електрохімічні 
властивості, проведено дизайн самозбірних структур на їх основі та досліджено 
особливості взаємодії одержаних капсул з молекулами-гостями. 

1. Проведено дизайн та синтезовано 5 нових електронозбагачених редокс-
активних гетероциклічних сполук, які придатні для створення самозбірних 
капсул. Для їх одержання розроблено метод синтезу сполуки ТТФ(4PyPh)4 
каталітичною взаємодією ТТФ з 4-(4-бромфеніл)-піридином у присутності 
Pd(OAc)2, t-Bu3P*HBF4, Cs2CO3; метод синтезу сполук 3Py-ДТФ-SHex, 3Py-ДТФ-
SPr3, 4Py-ДТФ-SHex та 4Py-ДТФ-SPr шляхом синтетичної послідовності з 
використанням реакції Соногашира, мікрохвильове опромінення на цій стадії 
дозволило значно зменшити час реакції та збільшити загальний вихід продукту. 

2. Досліджено можливість заміни антрахінонового фрагменту на бензо[1,2-
b:4,5-b']дитіофеновий у похідних π-розширеного тетратіофульвалену (рТТФ). 
Розроблено метод синтезу 4,8-біс(4,5-біс(метилтіо)-1,3-дитіол-2-иліліден)-4,8-
дигідробензо[1,2-b:4,5-b']дитіофену (S-рТТФ), при цьому встановлено, що 
диметил(4,5-біс(метилтіо)-1,3-дитіол-2-іл)фосфонат вступає в реакцію Хорнера-
Водсворта-Еммонса з бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофен-4,8-діоном з утворенням 
дизаміщенної похідної, тоді як диметил(4,5-біс(гексилтіо)-1,3-дитіол-2-
іл)фосфонат утворює лише монозаміщений продукт. Показано суттєву роль 1,5-
S···S взаємодій між атомами Сульфуру 1,3-дитіольних та тіофенових циклів, їх 
вплив на конформацію та електронні властивості молекули S-рТТФ. Отримана 
сполука є суттєво більш планарною, ніж похідна рТТФ 9,10-біс(4,5-
біс(метилтіо)-1,3-дитіол-2-іліден)-9,10-дигідроантрацен, що містить 
антрахіноновий фрагмент. 

3. Вивчено електрохімічну поведінку одержаних гетероциклів методом 
циклічної вольтаметрії: сполуці ТТФ(4PyPh)4 притаманне оборотне окиснення 
до радикал-катіону та дикатіону, S-рТТФ – оборотне окиснення до дикатіону, у 
випадку похідних ДТФ окиснення відбувається з утворенням радикал-катіону, а 
характер процесу залежить від розчинника і є оборотним у дихлорметані та 
необоротним у ДМФА. 

4. На базі похідних ТТФ, ДТФ, рТТФ створено 16 нових гетероциклічних 
електронозбагачених редокс-активних самозбірних капсул, будову яких 
встановлено методами 1Н, DOSY, 13С, COSY, NOESY, ROESY ЯМР, циклічної 
вольтаметрії, спектроелектрохімії, мас-спектрометрії, елементного аналізу, 
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квантово-хімічних розрахунків, а для 6 з них – за допомогою 
рентгеноструктурних досліджень. 

5. Досліджено залежність стехіометричного співвідношення та, відповідно, 
розміру і форми порожнини утворених капсул від типу лінійних акцепторів: 

а) ТТФ(4PyPh)4 з біс-рутенієвими комплексами утворює капсули 
сендвічевого типу складу M8L2, де M – метал, L – електронозбагачений редокс-
активний гетероциклічний структурний фрагмент; 

б) похідні ДТФ з вільним Паладієм утворюють капсули сферичного типу 
складу M2L4 та M6L12, з цис-заблокованим фероценовмісним комплексом 
Паладію – капсули пінцетного типу складу M2L2, з біс-рутенієвими комплексами 
– капсули пінцетного типу складу M4L2; 

в) похідні рТТФ з транс-заблокованим комплексом Паладію або сіллю 
Аргентуму (І) утворюють капсули сферичного типу великого розміру складу 
M12L6, при окисненні капсули M12L6 надлишком солі Аргентуму (І) відбувається 
перехід від дискретної капсули до металоорганічного тривимірного 
координаційного полімеру. Досліджено механізм окиснення, встановлено 
суттєву роль координації тетраетиленгліколівих ланцюгів до іонів Аргентуму в 
утвореному полімері. 

6. На прикладі капсул M2L2, показано принципову можливість селективно 
взаємодіяти як з планарними (2-(2,4,7-тринітро-9H-флуорен-9-
іліден)малононітрил), так і з сферичними (фулерен, PC61BM) 
електронозбідненими молекулами-гостями. Афінітет до 2-(2,4,7-тринітро-9H-
флуорен-9-іліден)малононітрилу продемонстровано також на прикладі капсули 
M4L2. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 
спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія». – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

 
Дисертаційна робота присвячена створенню нових електронозбагачених 

редокс-активних гетероциклічних сполук на базі структурних фрагментів 
тетратіофульвалену (ТТФ), дитіофульвалену (ДТФ), π-розширеного 
тетратіофульвалену (рТТФ), вивченню їх електрохімічних властивостей, 
дизайну самозбірних структур на їх основі та дослідженню особливостей 
взаємодії одержаних капсул з молекулами-гостями. 

В роботі проведено дизайн та синтезовано 5 нових електронозбагачених 
редокс-активних гетероциклічних сполук, які придатні для створення 
самозбірних капсул, та охарактеризовано їх електрохімічну поведінку. 
Досліджено можливість заміни антрахінонового фрагменту на бензо[1,2-b:4,5-
b']дитіофеновий та показано суттєву роль 1,5-S···S взаємодій між атомами 
Сульфуру 1,3-дитіольних та тіофенових циклів, їх вплив на конформацію та 
електронні властивості молекули S-рТТФ.  

Отримані похідні на базі ТТФ, ДТФ, рТТФ було використано для створення 
16 нових гетероциклічних електронозбагачених редокс-активних самозбірних 
капсул, будову яких встановлено методами 1Н, DOSY, 13С, COSY, NOESY, 
ROESY ЯМР, циклічної вольтаметрії, спектроелектрохімії, мас-спектрометрії, 
елементного аналізу, квантово-хімічних розрахунків, а для 6 з них – за 
допомогою РСД. Показано ефективну взаємодію отриманих капсул як з 
планарними, так і з сферичними молекулами-гостями.  

Особливу увагу було приділено дослідженню електрохімічної поведінки 
одержаних гетероциклів та відповідних самозбірних капсул методом циклічної 
вольтаметрії.  

В роботі вперше показано приклад трансформації дискретної капсули в 
супрамолекулярний 3D полімер при окисненні фрагменту рТТФ.  

Ключові слова: тетратіофульвален (ТТФ), дитіофульвален  (ДТФ), π-
розширений тетратіофульвален, реакція Хорнера-Водсворта-Еммонса, 
самозбірки, циклічна вольтаметрія.  
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Диссертационная работа посвящена созданию новых электрон-обогащенных 

редокс-активных гетероциклических соединений с использованием структурных 
мотивов тетратиофульвалена (ТТФ), дитиофульвалена (ДТФ), π-расширенного 
тетратиофульвалена (рТТФ), исследованию их электрохимических свойств, 



19 

 

дизайну новых самособирающиеся структур на их основе и исследованию 
взаимодействия с молекулами-гостями. 

В работе было разработано и синтезировано 5 новых электрон-обогащенных 
редокс-активных гетероциклических соединений пригодных для создания 
самособирающихся капсул и охарактеризовано их электрохимическое 
поведение. Исследована возможность замены антрахинонового фрагмента на 
бензо[1,2-b:4,5-b']дитиофеновый и показана существенную роль 1,5-S···S 
взаимодействий между атомами серы 1,3-дитиольних и тиофеновых циклов, их 
влияние на конформацию и электронные свойства молекулы S-рТТФ.  

Полученные производные на базе ТТФ, ДТФ, рТТФ были использованы для 
создания 16 новых электрон-обогащенных редокс-активных гетероциклических 
самособирающихся капсул, строение которых было установлено методами 1Н, 
DOSY, 13С, COSY, NOESY, ROESY ЯМР, циклической вольтаметрии, 
спектроэлектрохимии, масс-спектрометрии, элементного анализа, квантово-
химических расчётов, а для 6 из них – с помощью РСИ. Показано эффективное 
взаимодействие полученных капсул как с планарными, так и со сферическими 
молекулами-гостями.  

Особое внимание было уделено исследованию электрохимического 
поведения полученных гетероциклов и соответствующих самособирающихся 
капсул методом циклической вольтаметрии.  

В работе впервые показан пример трансформации дискретной капсулы в 
супрамолекулярный 3D полимер при окислении фрагмента рТТФ.   

Ключевые слова: тетратиофульвален (ТТФ), дитиофульвален (ДТФ), π-
расширенный тетратиофульвален, реакция Хорнера-Вадсворта-Эммонса, 
циклическая вольтаметрия, самосборка. 

 
SUMMARY 

 

Krykun S.O. Heterocyclic electron-rich redox-active self-assembly cages. 
Thesis for a candidate degree in chemistry specialty 02.00.03 Organic Chemistry. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 
 
Current work “Heterocyclic electron-rich redox-active self-assembly cages” is 

devoted to the developing of new organic electron-rich redox-active ligands based on 
the tetrathiafulvalene (TTF), dithiafulvalene (DTF) and π-extended tetrathiafulvalene 
scaffolds, as well as their application in construction of new self-assembly cages.  

Within the work, 5 new electron-rich redox-active ligands were synthesized on the 
basis of TTF and DTF scaffold and fully characterized with a particular emphasis on 
their structural and redox properties. Electrochemical behavior of the TTF ligands 
demonstrates two characteristic reversible oxidation process with formation of radical 
cation and dication respectively. DTF ligands possess on oxidation process with 
formation of a radical cation, changing from irreversible in DMF to fully reversible in 
the mixture dichloromethane/acetonitrile.  

The usage of coordination-driven self-assembly strategy allowed to obtain wwith 
high yields 16 new self-assembly cages in combination with Palladium, Ruthenium 
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and Silver acceptors. Formation and structure of corresponding cages were confirmed 
by 1Н, DOSY, 13С, COSY, NOESY, ROESY NMR, cyclic voltammetry, high 
resolution mass-spectrometry, for 6 of them x-ray data was obtained.  

 M8L2 cages using TTF side walls first demonstrated close distance between TTF 
subunits within the cage, which was confirmed by cyclic voltammetry, 
spectroelectrochemistry and x-ray data. Ligands based on the DTF scaffold were first 
used for obtaining redox-active cages in combination with Palladium (resulting in M2L4 
and M2L2 self-assemblies) or Ruthenium complexes (resulting in M4L2 self-
assemblies). M2L2 Palladium showed effective encapsulation of both large neutral 
(fullerene and its derivatives) or smaller electron-poor planar molecules. M4L2 
Ruthenium-based cages demonstrate dimerization upon increasing the size of bis-
ruthenium fragment. Association constant for the corresponding dimer was evaluated 
using 1H NMR data. Introduction of the electron-poor guest molecules also leads to the 
formation of a monomer*guest complex and complete dissociation of a dimer. 

Special attention was focused on the electrochemical behavior of obtained cages. 
TTF-based cages exhibit formation of a mix-valence species upon first oxidation to the 
radical-cation, which correlates well with close distance between TTF panels. 
Increasing the size of ruthenium sub-unit eliminates this effect. M2L4 lantern-shaped 
cages using DTF ligands in combination with square-planar palladium retain one 
distinct oxidation wave to the radical-cation, as well as changing the reversibility of 
oxidation depending on the solvent. Same behavior is shown for M2L2 cages. In 
addition, ferrocene sub-unit in M2L2 cages can be used as internal electrochemical 
reference to further study their behavior. In some M2L2 and in M4L2 formation of a 
mix-valence species is observed due to the closer distance between the DTF panels. 
Moreover, cyclic voltammetry using different concentrations allows to attribute it to 
either inter- or intramolecular processes depending on the structure, as well as to 
investigate influence of guest molecules. 

Continuation of the exTTF ligand led to the new extra-large M12L6 cages in 
combination with linear acceptors based on the trans-palladium and silver. Theoretical 
calculations shown both cages possessing big internal cavities of approximately 3658 
Å3 and 3954 Å3 respectively. Electrochemical behaviour suggests that palladium-
based self-assembly retains its structure upon oxidation, while silver-based cage 
reversibly disassembles.   

The latter cage was used to show first transformation from a discrete cage into 
supramolecular polymer upon oxidation of the ligand. X-ray analysis also showed 
important role of the side chains in both oxidation mechanisms and the final structure. 

Further research into exTTF-based ligands led to the new compounds using 
benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene central fragment. It allowed fine control over the 
general geometry of the ligand, what was demonstrated by cyclic voltammetry and x-
ray studies of both neutral and oxidized forms. Obtained data was supported by the 
theoretical calculations on the B3LYP-D3/6-31G** level.    

Key words: tetratiafulvalene, TTF, dithiafulvalene, DTF, π-extended TTF, exTTF, 
self-assembly, cyclic voltammetry 

 


