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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження: Діамондоїди відтворюють фрагменти кристалічної 
ґратки гідроген-термінованого алмазу з чітко визначеними формою та розміром 
частинок та мають здатність утворювати самоасоційовані моношари (SAMs) на 
поверхнях. Така комбінація властивостей робить їх перспективними будівельними 
блоками для розробки алмазоподібних матеріалів. На даний момент відомі приклади 
успішного використання похідних діамондоїдів як монохроматичних емітерів 
електронів або молекулярних діодів. 

Аналіз літературних даних показав, що введення sp2- та sp3-«дефектів», 
наприклад, ненасичених зв’язків або гетероатомів в структуру діамондоїдів суттєво 
впливає на їхні електронні властивості. Також, завдяки ефектам квантового обмеження 
(QC-ефектам), важливим фактором, що впливає на електронні властивості 
діамондоїдів, є збільшення розмірів частинок. Тому синтез  діамондоїдів зі 
структурними «дефектами», функціоналізація таких молекул з метою утворення точок 
прив’язки до поверхонь та системний аналіз їх будови та електронних властивостей є 
актуальними та науково обґрунтованими напрямами роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Робота 
виконувалась в рамках бюджетної наукової теми «Дисперсійно-стебілізовані 
вуглеводневі олігомери та їх потенціал для наноспінтроніки» (2012-2014 рр..                
№ 0112U000992) кафедри органічної хімії та хімічних технологій органічних речовин 
хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Мета і задачі дослідження: Мета роботи полягає в розробці нових 
препаративно зручних підходів до синтезу діамондоїдів з sp2- та sp3-«дефектами», 
дослідженні їхньої будови та електронних властивостей, а також у розробці 
ефективних методів функціоналізації таких сполук.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні завдання:  
1. Розробити нові підходи до синтезу та синтезувати діамондоїди, що містять 

гетероатоми, ненасичені зв’язки та інші sp2- та sp3-«дефекти» (структурні 
неоднорідності). 

2. Дослідити структуру та властивості отриманих сполук за допомогою сучасних 
спектральних методів. 

3. Обрати адекватні розрахункові методи, дослідити електронну будову та 
електронні властивості синтезованих об’єктів, а також змоделювати їхню 
самоасоціацію.  

4. Розробити ефективні підходи до спрямованої структурної модифікації 
діамондоїдів з sp2- та sp3-«дефектами»; дослідити механізми перебігу та межі 
застосування розроблених методів функціоналізації. 

5.  Дослідити можливості практичного застосування отриманих нових похідних 
діамондоїдів як будівельних блоків в медичній хімії.  

Об’єкти дослідження: діамондоїди та їхні агрегати з sp2- та sp3-«дефектами», 
1,2-дизаміщені діамондоїди та їхні функціональні похідні.   

Предмет дослідження: реакція ретро-Барб’є як новий підхід до синтезу (O, N, 
S)-гетеродіамондоїдів та 1,2-дизаміщених похідних діамантану; пінакон-пінаколінові 
перегрупування та реакція Вюрца для синтезу діамондоїдів, відповідно, з sp2- та sp3-
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«дефектами»; аеробні окиснення в середовищі трифтороцтової кислоти та реакції з 
диметилдіоксираном як методи функціоналізації діамондоїдів, структура та фізико-
хімічні властивості діамондоїдів. 

Методи дослідження: Органічний синтез, елементний аналіз, спектроскопія 
ЯМР на ядрах 1H, 13C, 31P, 195Pt; двовимірний ЯМР (COSY, NOESY, TOCSY, HMBC, 
HSQC, HMQC), спектроскопія ЯМР у твердому стані на ядрах 1H та 13C; SS CP-MAS-
спектроскопія; ІЧ спектроскопія, УФ спектроскопія, рентгеноструктурні дослідження, 
поляриметрія, мас-спектрометрія, газофазна електронна дифракція (ГЕД), 
мікрохвильова спектроскопія, квантово-хімічні розрахунки, методи клітинної біології. 

Наукова новизна одержаних результатів: 
- Комбінацією спектральних та розрахункових методів виявлено вплив збільшення 

розміру частинок та введення «дефектів» на електронні властивості діамондоїдів та 
їхню здатність до самоасоціації. 

- Продемонстровано, що дисперсійно-кореговані функціонали DFT, такі як     
M06-2X та B3LYP-D3, дозволяють з найбільшою точністю моделювати геометрію 
індивідуальних молекул та молекулярних кластерів діамондоїдів зі структурними 
«дефектами», як в нейтральному, так і в іонізованому станах. 

- Показано, що трифтороцтова кислота активує окисні системи, які дозволяють 
селективно функціоналізувати діамондоїди. Синтетичний потенціал методу 
продемонстровано на прикладі одержання бензальдегідів із заміщених толуолів та при 
окисненні циклогексану в адипінову кислоту. 

- Встановлено, що взаємодія гомодіамантану з диметилдіоксираном (DMD) 
проходить зі збереженням семичленного циклу у гомодіамантані. Запропоновано та 
обґрунтовано механізм СН-функціоналізації за участю DMD, який передбачає 
концертне вкорінення кисню. 

Практичне значення одержаних результатів: 
- Розроблено новий підхід до синтезу частково фрагментованих похідних 

діамантану та 3-оксадіамантану. 
- Розроблено препаративно зручний метод синтезу 1,2-дизаміщених діамондоїдів 

та синтезовано ряд їх потенційно корисних похідних. 
- Показано придатність аеробних окисних систем на основі трифтороцтової 

кислоти для селективної функціоналізації широкого спектра вуглеводнів. 
- Дослідження цитотоксичності комплексів 1,2-діамінодіамантанів з Pt(II) по 

відношенню до клітин раку грудей людини виявили високу протипухлинну активність 
даних сполук. 

Апробація роботи: Результати роботи були представлені на XXIII Українській 
конференції з органічної хімії (м. Чернівці, Україна, 2013), XIV Науковій конференції 
«Львівські хімічні читання - 2013» (м. Львів, Україна, 2013), XIX Науковій молодіжній 
конференцій "Проблеми та досягнення сучасної хімії" (м. Одеса, Україна, 2017). 

Публікації: За темою дисертаційної роботи опубліковано 5 статей у фахових 
виданнях та 5 тез доповідей на конференціях 

Структура і обсяг роботи: Дисертація викладена на 159 сторінках і складається 
зі вступу, 6 розділів, висновків, списку цитованої літератури (281 найменувань). Робота 
включає 9 таблиць та 40 рисунків. В першому розділі узагальнено та систематизовано 
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літературні дані, що стосуються відомих методів синтезу діамондоїдів, їх фізичних 
властивостей, а також потенціалу для створення самоасоційованих моношарів (SAMs). 
Результати власних досліджень здобувача викладені у розділах з другого по шостий. 
Другий розділ присвячений синтезу, дослідженню будови та електронних властивостей 
діамондоїдів з sp2-«дефектами», в третьому розділі розглянуто синтез та властивості 
діамондоїдів з «дефектами» sp3-типу, четвертий розділ присвячений методам            
СН-функціоналізації, в п’ятому розділі розглянуто деякі практичні аспекти 
застосування похідних 1,2-дизаміщених діамантанів. Шостий розділ включає методики 
одержання та фізико-хімічні характеристики синтезованих сполук.   

Особистий внесок здобувача: Основний обсяг експериментальної роботи, 
аналіз спектральних досліджень, встановлення будови отриманих сполук, квантово-
хімічні розрахунки та формулювання висновків дисертаційної роботи виконані 
особисто здобувачем. Постановка задачі та обговорення результатів здійснювалися 
спільно з науковим керівником д.х.н., проф. А.А. Фокіним. Синтез 
сесквігомодіамантанів, синтез та дослідження протипухлинної активності діаплатінів, 
частина квантово-хімічних розрахунків та частина спектральних досліджень 
виконувались здобувачем у співпраці з групами проф. Х. де Грота та проф.                    
Г. Оверкліфта (Лейденський Університет, Нідерланди). Структурний аналіз методом 
ГЕД виконав проф. Н.В. Мітцель (Університет м. Білефельд, Німеччина). 
Мікрохвильове спектральне дослідження здійснила проф. М. Шнелль (Інститут 
Структури та Динаміки Матеріалів ім. Макса Планка, Гамбург, Німеччина). 
Рентгеноструктурні дослідження проведені, Др. М. Серафином, Др. Дж. Бекером,       
Др. К. Логеманном та проф. П.Р. Шрайнерм (Університет м. Гіссен, Німеччина). 
Дослідження методом газової хроматографії – мас спектрометрії здійснено спільно з 
к.х.н. П.А. Гунченком. Синтез похідних гомодіамантану проводились у співпраці з 
к.х.н., доц. Т.С. Жук та ст. В.В. Осиповим. Синтез ненасичених димерів діамондоїдів, в 
яких каркасні фрагменти з’єднані зв’язком С=С, здійснено в співпраці з Др. Т.В. Косо 
(Університет м. Гіссен, Німеччина), к.х.н., доц. Т.С. Жук, к.х.н., доц. В.Н. Родіоновим 
та Нго Трунг Хоком. Синтез 1,2-дипохідних діамантану здійснено спільно з            
к.х.н. Л.В. Черниш, к.х.н., доц. А.О. Кушко, к.х.н., доц. Т.С. Жук та                    
ст. В.В. Бахонським. Синтез 6,6'-біс-(3-оксадіамантанів) здійснено у співробітництві з 
к.х.н. Л.В. Черниш. Дослідження окисної системи TFA/HNO3(NaNO2)/O2/(NHPI) 
проводились спільно з, к.х.н., доц. Т.С. Жук, ст. В.В. Бахонським та групою            
проф. Х. Чен (Університет Хуейчжоу, Школа Хімії та Інженерії Матеріалів, Китай). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і завдання 
дослідження, визначено наукову новизну і практичне значення одержаних результатів. 

Перший розділ містить огляд літератури, присвячений відомим методам синтезу 
діамондоїдів, синтезу агрегатів діамондоїдів, введенню в структуру діамондоїдів 
«дефектів» sp2- та sp3-типу та вивченню фізичних властивостей похідних діамондоїдів. 
Аналіз літератури показав, що відомі методи одержання діамондоїдів з «дефектами» в 
структурі, а також можливі шляхи функціоналізації таких сполук, регулювання їхніх 
фізичних властивостей та здатності похідних до асоціації на поверхнях носять 
обмежений, або навіть суто гіпотетичний характер. Тому, враховуючи зростаючий 
інтерес до таких  сполук,  розробка  нових  методів  синтезу  вищих  діамондоїдів  та  їх  
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аналогів з «дефектами» різних типів, функціоналізації таких сполук та подальше 
вивчення їх фізичних властивостей є перспективним. 

Другий розділ, присвячений результатам роботи, починається з синтезу 
діамондоїдів з sp2-«дефектами». На рис. 1 наведені структури ненасичених 

діамондоїдів, які 
досліджувались в даній 
роботі. Найбільш 
доступні представники 
цього класу сполук 
димери, в яких 
фрагменти діамондоїдів 
з’єднані подвійним 
зв’язком (1–6) були 
синтезовані шляхом 
сполучення за МакМуррі 
відповідних кетонів, а 
олефіни 8 та 9 були 
синтезовані методом, 
аналогічним до 
використаного для 

одержання 
сесквігомоадамантану 

(7), який є відомою 
сполукою. Похідні 10 та 
11 отримували шляхом 

дегідратації аддуктів Гріньяра відповідних дикетонів з метилмагнійгалогенідами. 
Ненасичені сесквігомо-димери діамондоїдів 7–9 є винятково перспективними 
модельними сполуками для вивчення впливу подвійного зв’язку на хімічні властивості 
та електронну будову алмазоподібних структур. Привабливість цього класу 
ненасичених діамондоїдів для таких досліджень забезпечується винятковою 
«жорсткістю» структури як в нейтральному, так і в іонізованому станах, а також тим, 
що sp2-«дефект», локалізований в середині каркасної структури, обумовлює рухливість 
π-густини в обох структурних фрагментах.  

В роботі синтезовані ізомерні син- (9) та анти-сесквігомодіамантан (8), які є 
першими представниками вищих діамондоїдів з подвійними зв’язками всередині циклу. 
В результаті оптимізації умов проведення реакцій вдалося розробити зручні методики 
синтезу, які дозволяють використовувати будь-які із проміжних продуктів (13–18) як 
вихідні сполуки для синтезу цільових димерів 8 та 9 (схема 1). Застосування такого 
«циклічного» підходу дозволило отримати олефіни 8 та 9 в препаративних кількостях, 
незважаючи на низький вихід прямої реакції перетворення спиртів 16–18. Усі проміжні 
продукти даного типу були ізольовані, а їх структури – підтверджені за допомогою 
спектроскопії ЯМР. Структури 17, 8 та 9 додатково підтверджені методом РСА. 
 

 

 

Рисунок 1. Ненасичені діамондоїди 1–11. 
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Схема 1. 

Структура та електронні властивості діамондоїдів з sp2-«дефектами». 
Структури діамондоїдів з sp2-«дефектами», наведені на рис. 1, досліджувались у 
нейтральному та іонізованому станах методами квантової хімії (теорія функціоналу 
густини (DFT) та ab initio (MP2)). Дані сполуки є стерично утрудненими вуглеводнями, 
на будову та властивості яких суттєвий вплив мають невалентні взаємодії. Традиційні 
підходи DFT не здатні адекватно описувати такі взаємодії. Тому постала проблема 
вибору розрахункового підходу для задовільного відтворення експериментальних 
структурних параметрів молекул ненасичених димерів діамондоїдів та їх катіон-
радикалів. Мета була досягнена шляхом використання дисперсійно-корегованих 
функціоналів DFT M06-2X та B3LYP-D3, які дозволили в більшості випадків отримати 
задовільну кореляцію з експериментальними даними. Застосовані методи M06-2X та 
B3LYP-D3 показали високу точність при моделюванні електронних властивостей 
ненасичених діамондоїдів (1–11).   

Оскільки міжмолекулярні взаємодії мають вирішальний вплив на формування 
самоасоційованих моношарів (SAMs) на поверхнях, з метою моделювання поведінки 
sp2-«дефектних» діамондоїдів в таких системах, нами були вперше розраховані Ван дер 
Ваальсові (далі – ВдВ) димери анти-3-(3-діамантиліден)діамантану (19) в 
нейтральному та іонізованому (19•+) станах (рис. 2). Важливим є те, що попри невелике 
подовження та cкручення C=C зв’язків, загалом зміни в геометрії 19 при іонізації є 
незначними. Відстані міжмолекулярних контактів H···H також залишаються майже 
незмінними. Порівняння ізоповерхонь нековалентної взаємодії (NCI) для нейтрального 
та іонізованого комплексів (рис. 2) підтверджують такі висновки. Отримані результати 
свідчать про високий ступінь делокалізації спіну та заряду в молекулярних асоціатах 
ненасичених діамондоїдів, що раніше вважалось типовим тільки для спряжених 
ненасичених сполук, таких як арени. Це свідчить про наявність великого потенціалу 
для застосування ненасичених вуглеводневих асоціатів при побудові SAMs. 
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 В третьому розділі описується синтез та будова діамондоїдів з sp3-дефектами. 
Існуючі методи отримання гетеродіамантанів демонструють низькі виходи та погану 
відтворюваність. Розроблений нами раніше підхід до синтезу 3-оксадіамантану (33), що 
базується на перегрупуванні типу Кріге спирту 25 в 50% розчині трифторнадоцтової 
кислоти в трифтороцтовій кислоті, дає кращі результати, але не дозволяє вводити в 
каркас інші гетероатоми, окрім оксигену, і не піддається масштабуванню. Крім того, він 
потребує роботи з висококонцентрованим H2O2. Тому був запропонований новий підхід 
до синтезу даного класу сполук, що базується на реакціях фрагментації за типом реакції 
ретро-Барб’є (надалі реакції РБ, схема 2) з подальшою циклізацією. При цьому 
гетероатоми планувалося вводити на другій стадії – під час відновлення каркасу. 
Введення в реакцію РБ 1-гідроксидіамантану (20) дає продукти 21–24, структура яких 
свідчить про фрагментацію, яка супроводжується швидкою циклізацією, в наслідок чого 
продукти розкриття каркасу не виділялися. Всі продукти реакції  ізольовані  та  
охарактеризовані, а будова  діолу 22,  бромкетону  23  та  бромооксагомодіамантанолу 24  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Схема 2. 

 

Рисунок 2. Оптимізовані (B3LYP-D3(BJ)/cc-pVDZ) структури нейтрального димеру анти-3-
(3-діамантиліден)діамантану (19) та його катіон-радикалу 19•+. Ізоповерхні нековалентної 
взаємодії (NCI) показані зеленим кольором, міжмолекулярні відстані наведені в Å. 



7 
 

 
  

додатково встановлена методом РСА (схема 2). Очевидно такий перебіг реакції 
обумовлений високою стеричною напруженістю продуктів фрагментації. Утворення 
сполук 21 та 22 з 1-гідроксидіамантану (20) в умовах реакції РБ є зручним 
препаративним підходом до раніше недоступних 1,2-дипохідних діамондоїдів, 
практичний потенціал яких буде розглядатися окремо (див. ст. 12 ). 

Оскільки спирти, що містять гідроксильні групи біля вузлових атомів, в умовах 
реакції РБ не утворюють стійких продуктів фрагментації діамантанового каркасу, було 
вирішено дослідити реакційну здатність місткових третинних спиртів, отриманих 
взаємодією відповідних реактивів Гріньяра з 3-діамантаноном (схема 3, 12). В результаті 
зі спирту 25 отримали дибромопохідне 26 та сполуку 27, яка є продуктом фрагментації і 
подальшої гетероциклізації. Щоб запобігти реакціям за участю вуглеводневого замісника 
у положенні «3» (метильна група в сполуці 25), та додаткової стабілізації продуктів за 
рахунок ефектів спряження та стеричних факторів, як вихідну сполуку використовували 
3-феніл-3-гідроксидіамантан 28. При окисненні останнього в умовах реакції РБ 
утворилися продукти фрагментації (29, 31) та подальшої циклізації (30). Напівкеталь 30 в 
аналогічних умовах дає один продукт – бромоестер 29, з виходом, близьким до 
кількісного. Структури  сполук 29–31 встановлювали методом РСА. 

Таким чином, вдалося селективно розкрити діамантановий цикл і зупинитися на 
продукті фрагментації 29. Останній є універсальним будівельним блоком для синтезу 
O-, N- та S-заміщених гетеродіамантанів. Наприклад, в результаті відновлення 29 
алюмогідридом літію отримали спирт 32, а при окисненні останнього реагентом 
Джонса – кетон 34. Кип’ятіння 32 в системі HBr/HOAc приводить до утворення 3-
оксадіамантану (33) з майже кількісним виходом. Продукти 32 та 34 є потенційними 
зручними вихідними сполуками для синтезу N- та S-заміщених діамантанів.  

 
Схема 3. 
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Рисунок 3. конформери 37_1 та 37_4 (A та B) та 
найвищій за енергією перехідний стан (С), 
утворений при обертанні 36 (TS3-3, С) 
розраховані за допомогою M06-2X/cc-pVDZ 
(відносні ΔH298 в ккал/моль) 

Синтез, структура та електронні властивості димерів оксадіамантану. 
Насичені  димери діамондоїдів є сполуками, близькими за будовою до Н-термінованих 
наноалмазів. З метою дослідження впливу допантів на фізико-хімічні властивості 
димерів діамондоїдів були синтезовані димери 3-оксадіамантану (33). Останній став 
доступним завдяки розробленому зручному методу синтезу цієї сполуки (див. схему 3). 
Діастереомери 36 та 37 синтезувалися з броміду 35 за реакцією Вюрца з використанням 
методики, розробленої раніше для синтезу димерів діамантану (схема 4). 

 
 
 
 
 

Схема 4. 

Сполучення рацемічної вихідної сполуки 35 привело до утворення суміші мезо-
форми 36 [(R,S)] та рацемату 37 [(R,R) та (S,S)], яку вдалося розділити методом 
колонкової хроматографії на силікагелі. Діастереомери 6,6'-біс-(3-оксадіамантану) 36 
та 37 є моделями наноалмазних частинок з «дефектами» sp3-типу. Необхідною умовою 
для вивчення фізико-хімічних та електронних властивостей як sp2- так і  sp3-димерів 
діамондоїдів був вибір групи експериментальних та теоретичних методів, які 
дозволили б з високою точністю визначити структуру цих сполук. Аналіз будови      
sp3-димерів вимагає комплексного підходу, оскільки, на відміну від sp2-димерів, які 
мають жорстку структуру, останні можуть існувати у вигляді ротаційних ізомерів, як 
результат обертання навколо центрального С–С зв'язку. Для структурного дослідження 
димерів 36 та 37 у конденсованій та газовій фазах обрали групу інструментальних 
методів, а саме РСА, газофазну електронну дифракцію (ГЕД), мікрохвильову 
спектроскопію в поєднанні з квантово-хімічними розрахунками. Структурне 
дослідження діастереомерів 6,6'-біс-(3-оксадіамантану) 36 та 37 виявилося 
нетривіальною задачею: в спектрах 13C ЯМР 37 виявили два «набори» сигналів CH та 
CH2, що відповідають двом С2-симметричним конформерам у співвідношенні 
приблизно 3:1. Для пояснення отриманих даних були виконані квантово-хімічні 
розрахунки торсійних потенціалів 36 та 37 в наближенні M06-2X/cc-pVDZ. Хоча 
різниця в енергіях конформацій 37_1 та 37_4 (рис. 3A, B), які одночасно присутні в 
розчинах, є незначною (0.2 ккал/моль), у кристалі було знайдено лише більш 

стабільний конформер у вигляді 
рацемічної суміші (R,S)-37_1 (рис. 4). 
Аналогічні розрахунки для 36 
показали, що повне обертання навколо 
центрального зв’язку С–С для нього 
також неможливе за кімнатної 
температури через високу відносну 
енергію перехідного стану (рис. 3C, 
+36.4 ккал/моль). Згідно даних РСА, у 
кристалічному стані 36 існує у вигляді 
єдиного гош-конформера. Варто 
зазначити, що довжини зв’язків та 
торсійні кути для 36 та 37, за даними 
РСА, добре узгоджуються з даними, 
отриманими з ГЕД та мікрохвильових 
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Рисунок 4. Структура елементарної комірки 
кристалічної ґратки (R,S)-37_1 згідно даних 
РСА. 

досліджень. Параметри структури 
6,6'-біс-(3-оксадіамантанів) 36 та 37 
показують, що введення двох атомів 
оксигену в структуру суттєво не 
вплинуло на довжину центральнoго 
зв’язку С–С в даних сполуках, 
порівняно з 1,1’-бісдіамантаном 
[Nature 2011, 477, 308]. Як і раніше, 
найкраще узгоджуються з 
експериментом дані дисперсійно-
корегованих методів DFT, що 
свідчить про вагомий вклад 
невалентних ВдВ взаємодій Н···Н. 
Отже, сполуки 36 та 37 можуть 
використовуватись для апробації 
нових розрахункових методів, що 
описують слабкі взаємодії. Слід 
зазначити, що молекули 36 та 37 є на даний момент найбільшими за розмірами з будь-
коли досліджених із застосуванням комбінованого ГЕД-мікрохвильового підходу. 

Синтез гомодіамантану як найпростішої моделі Н-термінованого 
наноалмазу з sp3-«дефектом». Діамантан, що містить структурну неоднорідність у 
вигляді додаткового насиченого вуглеводневого фрагменту (СН2-групи) в каркасі, 
також можна розглядати як модель Н-термінованого наноалмазу з sp3-«дефектом». 
Гомодіамантан (40) є найпростішим гомологом діамантану (49), який завдяки наявності 
в структурі семичленного циклу отримує певну конформаційну гнучкість («bridge 
flip»). Для синтезу сполуки 40 була застосована ефективна двостадійна послідовність, а 
саме, дія N-метил-N-нітрозо-пара-толуолсульфаміду на діамантанон (12) з подальшим 
відновленням утвореної суміші гомокетонів 38 та 39 із загальним препаративним 
виходом 87% (схема 5). 

 
 
 
 
 
 
 

Схема 5.  

Відомо, що самоасоціація діамондоїдів відбувається завдяки міжмолекулярним 
дисперсійним силам, що виникають між сусідніми алмазоподібними поверхнями    
[Nat. Mater. 2008, 7, 38]. При цьому конформаційна невпорядкованість структури 
алкільних похідних може значно впливати на фізико-хімічні та електронні властивості 
поверхневих моношарів [J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5751]. Щоб порівняти 
самоасоціацію сполуки 40  та конформаційно жорсткого діамантану 49, ми 
оптимізували структури їхніх ВдВ тетрамерів А і В (рис. 5), використовуючи 
емпірично-параметризований функціонал B3LYP-D3 та M06-2X, який враховує ефект 
електронної кореляції на середніх відстанях. Енергії асоціації, розраховані в 
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Рисунок 5. Оптимізовані за допомогою B3LYP-D3/6-31G(d,p) ВдВ тетрамери діамантану 
(A) та гомодіамантану (B) (показані міжатомні відстані в Å). 
 

наближенні B3LYP-D3/6-31G(d,p) для тетрамерів А та B, (відповідно, 26.9 та            
28.4 ккал/моль), показують, що моношари, утворені 40 та 49, матимуть однакову 
морфологію, проте молекули 40 утворюватимуть щільніше упаковані та стабільніші 
SAMs. 

Результати експериментів по встановленню будови ненасичених (1–11) та 
допованих (36 та 37) димерів діамандоїдів, а також гомодіамантану (40), та потенціалів 
іонізації для ненасичених діамондоїдів (1–4, 6, 7, 10, 11) добре узгоджуються з даними 
квантово-хімічних розрахунків. Ми показали, що ключову роль для точного 
моделювання геометрії, енергій іонізації та асоціації Н-термінованих наноалмазних 
частинок методами квантової хімії відіграє коректне врахування 
внутрішньомолекулярних та міжмолекулярних невалентних взаємодій. Високий ступінь 
делокалізації спіну та заряду в іонізованих вуглеводнях з невисоким рівнем 
ненасиченості та в молекулярних кластерах є досить неочікуваним. Це є першим 
підтвердженням гіпотези Дьюарa, який передбачав, що «не існує фундаментальних 
відмінностей між ненасиченими молекулами та молекулами, що містять спряжені кратні 
зв’язки» [J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 669].  Наші результати дозволяють піти далі, 
зауваживши, що вочевидь «не існує фундаментальних відмінностей між ізольованими 
насиченими молекулами та щільними дисперсійно зв’язаними кластерами на їх основі».  

Четвертий розділ присвячений розробці альтернативних методів              
CH-функціоналізації діамондоїдів. Необхідною умовою для конструювання стійких 
самоасоціатів діамондоїдів на поверхнях є введення в їхню структуру функціональних 
груп, або «точок прив’язки», таких як -OH, -SH, -COOH, або інших нуклеофільних 
замісників. Функціоналізація діамондоїдів з «дефектами» вимагає нестандартних 
підходів або розробки нових методів. Так, для жорстких окса-циклів всі СН положення 
деактивуються, a через неефективне перекривання орбіталей не відбувається активація 
відповідних α-СН положень. Використання традиційних електрофільних реагентів 
дозволяє отримувати лише малоперспективні для створення SAMs медіально заміщені 
похідні діамондоїдів.  

Трифтороцтова кислота (TFA) є одним з найбільш полярних органічних 
розчинників і характеризується одним з найвищих акцепторних чисел – 105.3 (для 
оцтової кислоти ця величина складає лише 52.9). Така комбінація властивостей робить 
TFA середовищем, вельми придатним для аеробних окиснень широкого спектра 
вуглеводневих субстратів. Була розроблена окиснювальна система на основі              
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N-гідроксифталіміду (NHPI) як каталізатора в середовищі трифтороцтової кислоти, з 
нітратною кислотою та атмосферним киснем як окисників (TFA/HNO3/NHPI/O2). Її 
застосування дозволило вперше синтезувати 3-оксадіамантан, заміщений у апікальному 
положенні (44) (схема 6). В рамках даної роботи здійснено систематичне дослідження 
потенціалу TFA як середовища для аеробних окиснень. Як модельні об’єкти 
використовувалися вуглеводні різної природи. Так, при окисненні адамантану (46) та 
діамантану (49) введення NHPI у систему TFA/HNO3/O2 не впливає на склад та 
співвідношення продуктів, що вказує на перебіг реакцій для таких субстратів з 
утворенням in situ окисників електрофільної природи (катіонів нітронію або 
нітрозонію). В той же час, додавання NHPI при окисненні толуолів (51) в системі 
TFA/HNO3/O2 і заміна нітратної кислоти на більш м’який промотор нітрит натрію, який 
в кислому середовищі є джерелом радикалів NO2, вперше дозволило отримати 
відповідні заміщені бензальдегіди (53) з високими препаративними виходами (до 45%) 
та високою селективністю (до 70%). Отримані результати свідчать про те, що в 
середовищі TFA під дією радикалів NO2 в м’яких умовах утворюється фталімід-N-
оксильний радикал. Цей радикал на першій стадії відриває водень від метильної групи 
толуолу, направляючи реакції в бік утворення продуктів окиснення аліфатичного 
фрагменту. В системі NHPI/HNO3/TFA/O2 в умовах надлишку нітратної кислоти 
вдалося окиснити циклогексан (56) до адипінової кислоти (57) без використання 
каталізаторів, що містять важкі метали. Препаративний вихід адипінової кислоти (57) 
склав 45% при конверсії циклогексану 50%. 

 Схема 6. 
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Варто зазначити, що при проведенні реакції в атмосфері аргону або при заміні 
TFA на оцтову кислоту субстрати 33, 46, 49, 51 та 56 не реагують. Це свідчить про 
аеробний характер реакцій в системах HNO3/TFA/O2 та NHPI/HNO3/TFA/O2 та про 
вирішальну роль трифтороцтової кислоти для утворення нітронієвих/нітрозонієвих 
катіонів (у випадку електрофільних реакцій), або стабілізації полярних перехідних 
станів PINO-радикалу (у випадку радикальних реакцій з відривом водню). 
 Для функціоналізації гомодіамантану (40, схема 7) спочатку застосовувались 
електрофільні реагенти – бром та 100% нітратна кислота, а також розроблена нами 
окисна система HNO3/TFA/O2. Було встановлено, що взаємодія сполуки 40 з 
традиційними електрофілами супроводжувалась перегрупуванням з утворенням 
відповідних 1-похідних діамантану (58–60). Каркас гомодіамантану (40) виявився дуже 
чутливим до електрофільних чи радикальних реагентів, тому для його функціоналізації 
використовували диметилдіоксиран (DMD), який дозволяє оминути стадію утворення 
карбокатіонних чи радикальних інтермедіатів. В результаті взаємодії гомодіамантану 
(40) із DMD утворилася суміш спиртів, з якої вдалося виділити як основні продукти 
гомодіамантан-9-ол (61) та гомодіамантан-12-ол (62) (схема 7). При взаємодії сполуки 
61 з SOBr2 отримали відповідний бромід (64). Структура сполук 62 та 64 підтверджена 
методом РСА (схема 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 7. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень синтезовані апікальний 
гомодіамантан-9-ол (61) та медіальний гомодіамантан-12-ол (62), які мають потенціал 
для застосування при модифікації поверхонь. Крім того, спираючись на отримані 
результати, з високою імовірністю можна стверджувати, що СН-функціоналізація за 
участю DMD проходить шляхом концертного приєднання кисню. Такий висновок має 
суттєве значення для розуміння механізму взаємодії DMD з вуглеводневими 
субстратами, дискусія навколо якого триває вже багато років. 
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В п’ятому розділі досліджено деякі практичні аспекти застосування           
1,2-дипохідних діамантану, які отримані в результаті дослідження реакції РБ для       
1-гідроксидіамантану (20). Біфункціональні C2-симетричні ліганди, такі як біарили, 
аліфатичні віцинальні діаміни, діоли та фосфолани, знаходять широке застосування як 
хіральні ліганди для синтезу каталізаторів. Недоліком відомих лігандів такого типу є 
конформаційна гнучкість та конфігураційна нестабільність. На відміну від них,         
1,2-дизаміщені діамантани є хіральними (C2-симетричними) молекулами з 
конформаційно жорсткою будовою. Синтезовані в даній роботі сполуки 21 та 22 (див. 
ст. 6) проявили високу реакційну здатність, що дозволило синтезувати серію 
різноманітних віцинальних похідних діамантану (схема 8). При взаємодії 21 з SOBr2 і 22 з 
йодоводневою кислотою утворилися, відповідно, дибромід 65 та дийодид 66. 
Циклічний карбонат 68 та циклічний сульфіт 70 отримали, відповідно, в реакціях з 
N,N'-карбодіімідазолом та тіонілхлоридом.  При взаємодії діолу 22 з POCl3 утворюється 
естер фосфорної кислоти 69. C2-симетричний 1,2-діамінодіамантан (71) отримували з 
22 в результаті подвійної реакції Ріттера з хлорацетонітрилом через проміжний         
1,2-дихлорацетамідодіамантан (67) з подальшим гідролізом. В той же час, сполука 71 
легко реагує з бензоїлхлоридом з утворенням діаміду 72. Діамін 71 можна розглядати, 
як перспективний хіральний бідентатний ліганд для асиметричного каталізу і новий 
структурний блок для синтезу металовмісних протипухлинних препаратів – за 
аналогією з комерційно доступним оксаліплатіном – протираковим препаратом на 
основі конформаційно гнучкого 1,2-діаміноциклогексану. За допомогою (+)-винної 
кислоти сполуку 71 вдалося розділити на енантіомери. В результаті взаємодії (R,R)- та 
(S,S)-71 з відповідними солями платини нами були отримані аддукти (R,R)- та (S,S)-73 
(аналоги цисплатіну) та (R,R)-/(S,S)-74 (аналоги оксаліплатіну) (схема 8). 

Схема 8.  
Розчинність отриманих оксдіаплатінів ((R,R)- (S,S)-74) виявилася занадто 

низькою для їхнього практичного використання. Для діаплатінів ((R,R)- та (S,S)-73) 
було проведено первинний протипухлинний скринінг in vitro на двох лініях ракових 
клітин людини (рис. 6). Найбільш активним виявився діаплатін (R,R)-73, який показав 
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зростання інгібуючої здатності у порівнянні з цисплатіном на 31% по відношенню до 
клітин A2780 та на 34% по відношенню до клітин A2780R (табл. 1). 

Рисунок 6. Залежність інгібуючої здатності діаплатінів (R,R)- та (S,S)-73 по відношенню до 
клітин раку молочної залози A2780 та цисплатін-резистентних клітин раку молочної залози 
A2780R від концентрації, у порівнянні з цисплатіном. 

Таблиця 1. Порівняння значень концентрацій напівмаксимального інгібування для (R,R)- та 
(S,S)-73 діаплатінів  та цисплатіну по відношенню до клітин A2780 та A2780R. 

                         Клітинна лінія 

Сполука IC50 A2780, mM IC50 A2780R, mM 

Цисплатін 3.28±0.63 16.81±0.56 

(R,R)-73-Діаплатін 2.27±0.65 11.2±0.66 

(S,S)-73-Діаплатін 6.85±1.21 20.15±0.91 

ВИСНОВКИ 

В результаті дисертаційного дослідження розроблені методи синтезу 
функціональних похідних діамондоїдів зі структурними неоднорідностями 
(дефектами). Експериментальне вивчення та розрахунки «дефектних» діамондоїдів 
дозволили встановити, що їхню структуру та електронні властивості значною мірою 
визначають невалентні взаємодії. Отримана кореляція між експериментальними 
даними та результатами квантово-хімічних розрахунків дозволяє здійснювати 
спрямований дизайн наноалмазних матеріалів. 

1. Показано, що завдяки невалентним взаємодіям діамондоїди та їхніх асоціати 
утворюють структурно близькі молекулярні кластери, стабільні як в нейтральному, так 
і в іонізованому станах. Дисперсійно-кореговані методи DFT, такі як M06-2X та 
B3LYP-D3, дозволяють з досить високою точністю моделювати їх властивості.  

2. В результаті перетворення місткових третинних діамантанових спиртів в умовах 
реакції ретро-Барб’є отримані продукти фрагментації, які можуть використовуватись 
для синтезу різноманітних O-, N- та S-заміщених 3-гетеродіамантанів. Ефективність 
даного підходу продемонстрована на прикладі синтезу 3-оксадіамантану. 
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3. Структурний аналіз та квантово-хімічні розрахунки, виконані для                    
6,6’-біс-(3-оксадіамантанів), дозволяють рекомендувати їх як тестові об’єкти для 
апробації нових розрахункових методів. 

4. Завдяки наявності sp3-«дефекту» (додаткової СН2-групи) у структурі 
синтезованого гомодіамантану для нього характерна певна конформаційна гнучкість 
каркасу, що сприяє самоасоціації. Показано, що СН-функціоналізація при використанні 
диметилдіоксирану супроводжується збереженням структури каркасу гомодіамантана.  

5. Встановлено, що трифтороцтова кислота в присутності азотних промоторів є 
ефективним середовищем для електрофільної функціоналізації діамондоїдів. Даний 
метод також придатний для селективного аеробного окиснення толуолів, а в більш 
жорстких умовах – і для селективного перетворення циклогексану в адипінову кислоту. 

6. Розроблено зручний препаративний метод синтезу раніше недоступних           
1,2-дипохідних діамантану, синтезовано енантіомерно чисті 1,2-діамантандіаміни, які є 
конформаційно жорсткими аналогами 1,2-діаміноциклогексану. Синтезованi 
координаційні сполуки Pt(II) на основі 1,2-діамінодіамантану, які показали in vіtro 
протипухлинну активність на рівні референтного цисплатіну. 
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АНОТАЦІЯ 

Пащенко О.Є. Діамондоїди зі структурними дефектами: синтез та 
властивості – рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 
спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. Інститут органічної хімії НАН України,   
Київ, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена синтезу діамондоїдів з sp2- та sp3-дефектами, 
дослідженню їх фізико-хімічних властивостей та розробці методів їх селективної 
функціоналізації .  

Вперше одержано сесквігомодіамантани – вищі діамондоїди, що містять 
подвійний зв'язок всередині спільного каркасу. Розроблено новий підхід до синтезу 
допованих діамондоїдів, що базується на фрагментації місткових третинних спиртів в 
реакції ретро-Барб’є. Синтезовано 3-оксадіамантан та димерні              
6,6’-біс-(3-оксадіамантани). Встановлено, що застосування дисперсійно-корегованих 
квантово-хімічних методів DFT дозволяє передбачати структуру та електронні 
властивості великих вуглеводневих молекул та їх молекулярних асоціатів з точністю, 
наближеною до експериментальної.  

Розроблено аеробну окисну систему на основі трифтороцтової кислоти і 
азотвмісних промоторів, яка дозволяє функціоналізувати 3-оксадіамантан у 
апікальному положенні та селективно окиснювати заміщені толуоли до відповідних 
бензальдегідів, а в більш жорстких умовах – циклогексан до адипінової кислоти. Для 
структурної модифікації нестійкого до дії заряджених електрофілів гомодіамантану 
було використано диметилдіоксиран, що дозволило отримати апікальний та медіальний 
гомодіамантаноли зі збереженням структури каркасу. 
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В умовах реакції ретро-Барб’є з 1-гідроксидіамантану одержані раніше 

недоступні 1,2-дизаміщені діамантани. Здійснено розділення 1,2-діамінодіамантану на 
оптичні антиподи. За результатами in vitro дослідження цитотоксичності комплексів 
1,2-діамінодіамантанів з похідними Pt(II) по відношенню до клітин раку грудей людини 
знайдено похідні з високою протипухлинною активністю. 

Ключові слова: діамондоїди, «дефекти» будови, молекулярні кластери, катіон-
радикали, дисперсійно-кореговані DFT-методи, фрагментація, селективна 
функціоналізація. 

АННОТАЦИЯ 

Пащенко А.Е. Диамондоиды со структурными деффектами: синтез и 
свойства – рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.03 – органическая химия. Институт органической химии         
НАН Украины, Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена синтезу диамондоидов с sp2- и                   
sp3-«дефектами», исследованию их физико-химических свойств и разработке методов 
их селективной функционализации. 

Впервые получены сесквигомодиамантаны, - высшие диамондоиды, содержащие 
двойную связь внутри общего каркаса. Разработан новый подход к синтезу 
допированных диамондоидов, основаный на фрагментации мостиковых третичных 
спиртов в реакции ретро-Барбье. Синтезированы 3-оксадиамантан и димерные         
6,6'-бис-(3-оксадиамантаны). Установлено, что применение дисперсионно-
корректированных квантово-химических DFT-методов позволяет предсказывать 
структуру и электронные свойства больших углеводородных молекул и их 
молекулярных ассоциатов с точностью близкой к экспериментальной. 

Разработана аэробная окислительная система на основе трифторуксусной 
кислоты и азотсодержащих промоторов, которая позволяет функционализировать        
3-оксадиамантан в апикальном положении и селективно окислять замещенные толуолы 
в соответствующие бензальдегиды, а в более жестких условиях окислять циклогексан в 
адипиновую кислоту. Для структурной модификации неустойчивого к действию 
заряженных электрофилов гомодиамантана был использован диметилдиоксиран, что 
позволило получить апикальный и медиальный гомодиамантанолы с сохранением 
структуры каркаса. 

В условиях реакции ретро-Барбье из 1-гидроксидиамантана полученны ранее 
недоступные 1,2-дизамещенные диамантаны. Осуществлено разделение                    
1,2-диаминодиамантана на оптические антиподы. По результатам in vitro исследования 
цитотоксичности комплексов 1,2-диаминодиамантанов с производными Pt(II) по 
отношению к клеткам рака груди человека установлены производные с высокой 
противоопухолевой активностью. 

Ключевые слова: диамондоиды, структурные «дефекты», молекулярные 
кластеры, катион-радикалы, дисперсионно-корректированные DFT-методы, 
фрагментация, селективная функционализация. 
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SUMMARY 

Pashenko, A.E. Diamondoids with structural «defects»: synthesis and properties – 
the manuscript. 

The thesis on seeking the scientific degree of Candidate of Sciences on specialty 
02.00.03 – Organic Chemistry. Institute of Organic Chemistry of the National Academy       
of Science of Ukraine, Kiev, 2019. 

The thesis describe the synthesis of diamondoids with sp2- and sp3-«defects»,            
the study of their physico-chemical properties, the development of methods for their   
selective functionalizations and the use of functionolized diamondoids as building blocks    
for medicinal chemistry. 

We report the first preparation of sesquihomodiamantanes that represent the higher 
diamondoids with unsaturation within the common cage. We have calculated the van der 
Waals complexes of diamondoids with sp2-«defects» that are models for the self-assembly of 
diamondoids. These non-covalent complexes tend to form highly symmetric and delocalized 
structures. This suggests fairly high σ-delocalization for such species analogously to 
delocalized π-systems. Consequently, sp2-«defects» have been found to be nonlocal, thus 
enabling the noticed surface charge mobility in the case of diamond-type materials. Modeling 
the simple crystal lattice unit of both neutral and mono-ionized sesquihomoadamantane using 
M06-2X method has shown a good agreement of calculated geometries with the data obtained 
from the single-crystal X-ray diffraction (XRD) study.  

A new approach to doped diamondoids based on the retro-Barbier type fragmentation 
of bridge tertiary alcohols is proposed. 3-Oxadiamantane and dimeric              
6,6'-bis-(3-oxadiamantanes) have been synthesized. Their gas phase and solid state structures 
have been studied using the broad variety of instrumental techniques comprising gas-phase 
electron diffraction (GED), combined GED/microwave (MW) spectroscopic study, XRD and 
methods of computational chemistry. The inclusion of medium-range electron correlation 
along with the dispersion corrections in DFT calculations is crucial for attaining the good 
agreement with the experimental geometries. The DFT modeling of the tetrameric van der 
Waals complexes of homodiamantane (which could also be viewed as structure with an     
sp3-«defect») using B3LYP-D3 and M06-2X methods with the 6-31G(d,p) basis sets has   
also proven the potential of homodiamantane derivatives for SAMs construction. The given 
examples show that the use of computational DFT-methods including non-covalent 
interactions allows to predict the structure and electronic properties of large hydrocarbon 
molecules and their molecular associates with the good agreement with the experiment. 

The efficiency of trifluoroacetic acid (TFA) as extremely polar media for the       
metal-free aerobic oxidations has been verified experimentally in the reactions with HNO3   
or NaNO2 as promotors, both with and without N-hydroxyphthalimide (NHPI) as catalyst. 
The reactions of adamantane, diamantane, and 3-oxadiamantane in the TFA/HNO3/NHPI/O2 
oxidative system lead to formation of 1-hydroxyadamantane, 1-hydroxydiamantane,           
and 9-hydroxy-3-oxadiamantane respectively. The mild oxidations of substituted toluenes  
and oxidation of cyclohexane in harsh reaction conditions, gave, respectively, benzaldehydes 
and adipic acid, with up to 90% selectivity under high conversions of starting material. 
Reactions of homodiamantane with bromine, nitric acid or in the TFA-based oxidizing 
systems lead to the homodiamantane seven-membered ring contraction with the formation of 
the corresponding substituted 1-diamantylmethyl derivatives. In contrast, the CH-bond 
functionalization using dimethyldioxirane (DMD) allows to retain the cage and to synthesize 



19 
 

 
  

both apically and medially substituted homodiamantane derivatives. We have found that the 
product distributions are in good agreement with the barriers for the oxygen insertions, 
calculated using DFT-methods. 

Under the retro-Barbier reaction conditions, previously unavailable 1,2-disubstituted 
diamantanes were obtained from 1-hydroxydiamantane. It is shown that the reaction             
of 1-hydroxydiamantane with bromine in the presence of potassium carbonate leads to 
consecutive cage fragmentation and cyclization, thus allowing the direct synthesis of         
1,2-disubstituted diamondoid derivatives. Further structural modifications allowed to  
prepare, among others, 1,2-dihydroxy- and 1,2-diaminodiamantane which can be     
considered as analogues of «privileged» C2-chiral bidentate ligands, particularly                
1,1'-bi-2-naphthol (BINOL) and trans-1,2-diaminocyclohexane. 1,2-Diaminodiamantane   
was separated to optical antipodes with ee>98% using the salts with (+)-tartaric acid.         
The enantiomeric 1,2-diamines thus obtained were used to synthesize analogues of              
Pt-containing antitumor drugs. Based on the results of in vitro studies of the cytotoxicity of 
1,2-diaminodiamantane complexes with Pt(II) against human breast cancer cells, derivatives 
with antitumor activity close to the activity of reference cisplatin have been found. 

Key words: diamondoids, structural «defects», molecular clusters, radical-cations, 
dispersion-corrected DFT-computations, fragmentation, selective functionalization. 
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