
РЕФЕРАТ 

наукової роботи 

«Синтез, характеристика металвмісних макроциклічних комплексів та 

вивчення їх активності як сполук, що запобігають патологічній 

амілоїдній агрегації білків»  

 

Актуальність. Металвмісні макроциклічні комплекси синтезуються та 

широко досліджуються в багатьох напрямках, зокрема, в біомедичних цілях. 

Завдяки можливості легкої хімічної модифікації аксіально-координованих 

фталоціанінів та клатрохелатів заліза (ІІ), синтез та розробка нових агентів з 

біологічною активність на їх основі є перспективним напрямком досліджень. 

Розробка нових методів синтезу металвмісних комплексів є актуальним 

завданням. Наразі широко розповсюдженим є темплатний синтез 

координаційних сполук з використанням органічних лігандів. В загальному 

випадку отримуються симетричні структури з відносно примітивними 

реберними групами. Однією з проблем в загальному випадку є низька 

здатність отриманих комплексів до подальших модифікацій через порівняно 

низьку стабільність. 

Як об’єкт досліджень було обрано фталоціанінові і клатрохелатні 

комплекси. Вони є стабільними в ряді органічних розчинників, безводних 

лужних розчинах і розчинах слабких кислот. Також вони є досить лабільними 

для модифікації органічними методами. Клатрохелатні комплекси заліза (ІІ) 

мають вісім нееквівалентних реакційних центрів і,  залежно від набору груп, 

можуть проявляти різні фізичні, хімічні і біохімічні властивості. Однією з 

актуальних задач є направлений синтез саме несиметричних клатрохелатних 

комплексів. 



В даній роботі нами було представлено синтез та характеристики серії 

несиметричних клатрохелатних комплексів заліза (ІІ) з йон-рецепторними та 

флуоресцентними групами, а також металвмісних макроциклічних 

фталоціанінових комплексів і β-дикарбонільних комплексів металів. β-

дикарбонільні сполуки (ацетилацетон, естери ацетооцтової кислоти та їх 

похідні) застосовуються при синтезі супрамолекулярних систем, зокрема і для 

модифікації фталоціанінових та порфіринових комплексів. Металокомплекси 

безпосередньо з β-дикарбонільними лігандами знаходять застосування у 

процесах хімічного осадження металорганічних сполук з газової фази, у 

фармацевтиці для каталізу різноманітних органічних реакцій, як 

антиоксиданти чи сикативи.  

Для клатрохелатів заліза була показана висока інгібуюча активність на 

T7 РНК полімеразі, здатність зв’язуватися з сироватковими альбумінами і 

антифібрилогенні властивості. Завдяки можливості їх функціоналізації 

різними замісниками, клатрохелати є перспективними для дизайну агентів із 

заданими властивостями. Металвмісні макроциклічні фталоціанінові 

комплекси проявляють себе як низькотоксичні сполуки, що мають 

антибактеріальні властивості, запропоновані для фотодинамічної обробки 

крові з метою видалення вірусів, успішно використовуються у фотодинамічній 

терапіїї онкологічних захворювань. Для планарних фталоціанінів було 

показано високу антифібрилогенну та антипріонну активність завдяки їх 

здатності стабілізувати нетоксичні агрегаційні інтермедіати або нормальну 

ізоформу білка. Патологічна амілоїдна агрегація білків залучена до патогенезу 

багатьох захворювань, включаючи нейродегенеративні розлади та амілоїдози. 

За цих патологій специфічні білки або білкові фрагменти змінюють 

функціональну розчинну форму, агрегуючи у нерозчинні амілоїдні фібрили, 

що накопичуються в різних органах і тканинах. Отже, розробка інструментів 



впливу на процес фібрилоутворення для запобігання формування 

патологічних амілоїдів, є актуальним завданням. Таким чином, у 

представленій роботі досліджено антифібрилогенні властивості металвмісних 

макроциклічних клатрохелатів заліза (ІІ) і фталоціанінових комплексів, що 

містять замісники різної хімічної природи, що може надати інформацію про 

залежність між структурою та антифібрилогенними властивостями агентів. Це 

дозволить створювати високоефективні інгібітори агрегації білків на основі 

цих металвмісних макроциклічних сполук.  

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є синтез, 

характеристика металвмісних макроциклічних комплексів та дослідження їх 

активності як сполук, що запобігають патологічній амілоїдній агрегації білків.  

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Дослідити умови проведення реакції Соногаширо по реберним позиціям 

для кларохелатних комплексів заліза (ІІ); 

2. Синтезувати ряд клатрохелатів заліза (ІІ), функціоналізованих бензо-

краун ефірними фрагментами, етинільними, пропаргіламінними, 

пропаргіламідними і флуоресцентними групами; 

3. Синтезувати клатрохелати заліза (ІІ), модифіковані йон-рецепторними 

групами; 

4. Охарактеризувати отримані металвмісні макроциклічні комплекси та 

дослідити їх потенційну біологічну активність; 

5. Синтезувати та охарактеризувати бета-кетоестерати 3d металів; 

6. Дослідити кінетику реакції агрегації амілоїдогенних білків за 

відсутності та у присутності металвмісних макроциклічних комплексів та 

охарактеризувати продукти реакції агрегації; 

7. Проаналізувати залежність інгібуючих властивостей металвмісних 

макроциклічних комплексів від їх хімічної структури, функціоналізації, типу 



центрального атому металу та наявності/природи аксіально-координованого 

ліганду;  

8. Дослідити взаємодію мономерного білка та амілоїдних фібрил з 

металвмісними макроциклічними комплексами. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше було досліджено 

умови проведення реакції Соногаширо по реберним позиціям для 

клатрохелатних комплексів заліза (ІІ) та отримано бензо-краун ефірні 

комплекси з йон-рецепторними групами. Вперше було синтезовано 

несиметричні пропаргіламінні і пропаргіламідні клатрохелатні комплекси 

заліза (ІІ), визначено їх структуру, вивчено їх стабільність за допомогою 

циклічної вольт-амперометрії. Було синтезовано несиметричні флуоресцентно 

мічені кумарином клатрохелатні комплекси заліза (ІІ) та вивчено їх взаємодію 

з біологічними об’єктами. Було розроблено методику синтезу та досліджено 

комплекси ряду 3d-металів з найпростішими етерами ацетооцтової кислоти 

функціоналізованих алкільними замісниками різної будови та проаналізовано 

вплив таких змін у структурі пролігандів на властивості комплексів. Вперше 

досліджено інгібуючу активність гексакарбоксифенілфункціоналізованого 

клатрохелату заліза (ІІ) та серії фталоціанінів та порфіразинів різної геометрії 

на процес фібрилоутворення білків. Серед досліджених фталоціанінів з 

аксіально-координованими замісниками визначено високоефективні 

інгібітори амілоїдної агрегації білків. Крім того, показано, що досліджені 

комплекси  залежно від структури можуть перенаправляти процес агрегації у 

бік формування різних типів білкових агрегатів. Визначено, що здатність 

фталоціанінових комплексів до самоасоціації корелює з їх інгібуючою 

активністю в реакції фібрилоутворення білків. Вперше показано можливість 

використання фталоціанінів для визначення амілоїдних фібрил методом 

поверхнево підсиленої раманівської спектроскопії. Проаналізовано вплив 



структурних особливостей, природи центрального атому металу, геометрії 

замісників макроциклічних комплексів на їх інгібуючу активність та 

запропоновано механізм інгібування.  

Практичне значення одержаних результатів. Було оптимізовано 

умови для проведення метал-промотованих реакцій для клатрохелатних 

комплексів заліза (ІІ) та отримані клатрохелати з кінцевими 

реакційноздатними замісниками, що дозволяє суттєво розширити синтетичні 

можливості для отримання комплексів з біологічно активними групами. 

Синтезовані флуоресцентні комплекси заліза (ІІ) є потенційними агентами для 

вивчення їх взаємодій з біологічними об’єктами. Аналіз  структури одержаних 

комплексів 3d-металів надав інформацію для управління будовою 

координаційних сполук даного типу. Фталоціаніни з аксіально-

координованими замісниками пропонуються як ефективні інгібітори 

амілоїдної агрегації (фібрилоутворення). Отримані результати важливі для 

дизайну антифібрилогенних агентів із необхідними властивостями на основі 

цих металокомплексів. 

Висновки. В циклі робіт синтезовано симетричні та несиметричні 

бензо-9-краун-3 ефірні клатрохелатні комплекси заліза (ІІ), несиметричні 

монореберно модифіковані пропаргіламінні і пропаргіламідні клатрохелатні 

комплекси заліза (ІІ) з біологічно активними групами, флуоресцентно мічені 

клатрохелатні комплекси заліза (ІІ). Вивчено стабільність 

пропаргіламіновмісних клатрохелатних комплексів в різноманітних 

середовищах методами мас-спектрометрії та спектроскопії електронного 

поглинання (ЕСП). Записані вольт-амперограми отриманих комплексів. 

Встановлено, що клатрохелати заліза (ІІ) є стабільними в біологічному 

середовищі і не виступають як захисна диоксиматна група для іону заліза (ІІ) 

в біохімічних процесах. Отримані клатрохелати є унікальними і не мають 



аналогів в Україні і світі. Флуоресцентно мічені комплекси заліза (ІІ) наразі 

тестуються на накопичення в біологічних об’єктах, зокрема, у ракових 

клітинах, що дасть змогу дослідити біохімічні процеси, в яких вони 

приймають участь і планувати структурну бідову та фізико-хімічні властивості 

наступних комплексів відповідно до отриманих результатів. Очікується, що 

таке планування суттєво зменшить час і вартість подальших досліджень.  

Нами було встановлено, що будова координаційних сполук етерів 

ацетооцтової кислоти мало залежить від будови спиртового залишку ліганда, 

але на ступінь олігомеризації впливають умови синтезу. При використанні не 

донорних розчинників утворюються тривимірні комплекси у яких 

координаційна сфера центрального атому доповнюється до 6 лише за рахунок 

молекул кетоетеру в єнольній формі, при цьому всі єнольні атоми оксигену 

виконують місткову функцію. У слабко-донорних розчинниках утворюються 

виключно біядерні кетоетерати, у яких координаційна сфера центрального 

атому доповнюється до 6, як за рахунок молекул кетоестеру, так і за рахунок 

молекул розчинника, при цьому лише половина єнольних атомів оксигену є 

містковими. Нарешті, якщо реакційна суміш містить сильнодонорні сполуки, 

такі як піридин, утворюються одноядерні комплекси з координаційною 

сферою доповненою піридином і без місткових єнольних атомів оксигену. Тим 

самим можна стверджувати, що структура досліджених макроциклічних 

мультилігандних комплексів металів залежить від умов проведення синтезу. 

Було розроблено методику синтезу комплексів низки 3d-металів з 

етерами ацетооцтової кислоти з алкільними замісниками, що різняться 

довжиною карбонового ланцюга та його розгалуженістю та вивчено 

залежність будови цих комплексів від структури лігандів та умов синтезу. 

Результати цієї частини роботи є фундаментальними для розуміння процесів 

комплексотворення.  



 В циклі також пропонуються високоефективні інгібітори амілоїдної 

агрегації білків, що є причиною ряду патологічних станів, на основі 

металвмісних макроциклічних комплексів. Вперше досліджено інгібуючу 

активність гексакарбоксифеніл функціоналізованого клатрохелату заліза (ІІ) 

та серії фталоціанінів та порфіразинів на процес амілоїдної агрегації білків. 

Показано, що вплив таких сполук на кінетику фібрилоутворення білків та 

морфологію утворених агрегатів в значній мірі визначається: природою та 

геометрією позаплощинного ліганду у випадку аксіально-координованих 

фталоціанінів; природою та координаційною здатності «відкритого» 

центрального атому металу у випадку планарних фталоціанінів і порфіразинів;  

наявністю об’ємних замісників на периферії макроциклу, тобто його 

геометрією.  

Фталоціаніни гафнію та цирконію, що містять хіноліновий стириловий 

ліганд та гекскакарбоксифеніл функціоналізований клатрохелат заліза (ІІ) 

пропонуються як агенти з високою антифібрилогенною активністю. Для них 

ефективна концентрація інгібітору IC50 становить 0,16 μМ та 0,11 μМ для 

фталоціанінів, що містять хіноліновий стириловий ліганд та 20,9 μМ для 

клатрохелату заліза (ІІ). Подібні характеристики антифібрилогенних агентів 

знаходяться на рівні або кращі за ряд зарубіжних аналогів. Встановлено, що 

морфологія продуктів амілоїдної агрегації білків залежить від природи та 

геометрії металвмісних макроциклічних комплексів. У присутності 

гексакарбоксифеніл функціоналізованого клатрохелату індукується утворення 

подовжених тонких ниткоподібних аргегатів інсуліну (діаметром 0,8-2,5 нм і 

довжиною до 5 мкм) зі зниженою тенденцією до бічної агрегації. За наявності 

клатрохелату також відбувається досить інтенсивне агрегування лізоциму, 

спостерігається утворення тонких філаментів діаметром 1,5-2,5 нм у 

присутності металвмісного макроциклічного клатрохелатного комплексу. 



Реакція фібрилоутворення інсуліну у присутності фталоціанінів 

переспрямовується в бік формування олігомерних агрегатів, аморфних 

структур діаметром до 100 нм або протофіламентів близько 0,8 нм у діаметрі. 

Для лізоциму, присутність аксіально-координованих фталоціанінів 

призводить до збільшення довжини та зменшення діаметру філаментів. У 

реакції агрегації білків фталоціанінові комплекси з високою здатністю до 

самоасоціації (стекінґу) в водних розчинах проявляють високу інгібуючу 

активність. Було показано утворення комплексів макроциклічних сполук із 

сформованими фібрилами. Вперше показано можливість використання 

фталоціанінів для визначення амілоїдних фібрил методом поверхнево 

підсиленої раманівської спектроскопії, що не має вітчизняних та зарубіжних 

аналогів. 
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