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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Каліксnарени, завдяки унікальній просторовій будові, є 

популярними об’єктами супрамолекулярної хімії. Здатність каліксаренів до 

хімічної та стереохімічної трансформації макроциклічного кістяка робить їх 

перспективними сполуками  для дизайну молекулярних рецепторів із заданими  

властивостями. Необхідною умовою для отримання стабільних молекулярних 

комплексів каліксаренів є кооперативність великої кількості асоціативних сил, яка  

досягається передорганізацією рецепторних груп на молекулярній платформі. 

В 1997-му році були синтезовані нові представники класу каліксаренів - 

тіакалікс4арени. Введення замість метиленових спейсерів чотирьох атомів сірки 

в молекулярний кістяк тіакаліксарену приводить до збільшення розміру його 

порожнини та зміни геометрії макроциклу. Здатність сульфідних атомів сірки до 

окиснення та легкість функціоналізації верхнього та нижнього вінця макроциклу 

надають перспективу тіакалікс4аренам в дизайні молекулярних рецепторів. 

Широко відомі комплексоутворюючі властивості фосфороорганічних сполук 

обумовили значний інтерес до тіакаліксаренів, модифікованих фосфоровмісними 

угрупованнями. Такі сполуки мають широкі перспективи застосування як 

високоселективні комплексоутворювачі катіонів металів і органічних молекул, 

включаючи екологічно небезпечні та біологічно активні сполуки. 

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

виконувалась згідно тематики наукових проектів відділу хімії фосфоранів ІОХ 

НАН України: „Розробка принципів конструювання каліксаренових рецепторів 

біологічно важливих молекул та іонів“ (2012-2013 рр., № держреєстрації 

0112U001967); „Синтез та фізико-хімічні дослідження каліксаренових структур 

для дизайну функціональних матеріалів“ (2012-2016 рр., № держреєстрації 

0112U000015); „Створення високомолекулярних сорбентів для видалення 

радіонуклідів з відходів атомно-промислового комплексу та забруднених об’єктів 

навклолишнього середовища“ цільової програми наукових досліджень НАН 

України „Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та 

застосування радіаційних технологій у галузях економіки“ (2011-2012 рр., № 

держреєстрації 0110U008363); „Інтелектуальна газоаналізаторна система для 

аналізу багатокомпонентних сумішей на основі високоселективних 

каліксаренових рецепторів молекул та іонів“ програмно-цільової та конкурсної 

тематики НАН України „Сенсорні прилади для медико-екологічних та 

промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна 

експлуатація“ (2013-2017 рр., № держреєстрації 0113U001684); „Синтез, структура 

та властивості гетероатомних похідних каліксаренів для потреб екології та 

медицини (2011-2015 рр., № держреєстрації 0110U004997). 

Мета роботи: розробка доступних методів синтезу фосфоровмісних 

тіакалікс4аренів та отримання на їх основі комплексоутворювачів катіонів 

металів, амінокислот, нейтральних органічних молекул, встановлення залежності 

комплексоутворюючих властивостей синтезованих сполук від їхньої будови, 



 2 

пошук шляхів практичного застосування фосфоровмісних тіакалікс4аренів як 

екстрагентів, сорбентів, хемосенсорів, біологічно активних сполук. 

Завдання дослідження: 

1. Розробка зручних методів регіоселективної та вичерпної функціоналізації 

верхнього та нижнього вінця тіакалікс[4]арену фосфоровмісними угрупованнями, 

які ведуть до утворення конформерів конус або 1,3-альтернат.  

2. Вивчення хімічних властивостей отриманих сполук: окиснення  атомів 

двохвалентної сірки макроциклічного кістяка тіакаліксарен фосфонатів з метою 

отримання сульфонілкаліксарен фосфонатів; розробка методів селективної 

функціоналізації верхнього вінця макроциклу тіакаліксарен фосфіноксидів; 

вичерпне та селективне деалкілування тіакаліксарен фосфонатів та сульфонал-

каліксарен фосфонатів з метою синтезу відповідних водорозчинних фосфонових 

кислот. 

3. Розробка методу хімічної модифікації поверхні хлорометильованого 

полістирену (гуми Меррифільда) тетрагідрокситіакаліксарен фосфонатами. 

4. Вивчення просторової будови фосфорильованих тіакаліксаренів в 

кристалічному стані та розчинах.  

5. Дослідження комплексоутворюючих властивостей фосфоровмісних 

тіакаліксаренів по відношенню до катіонів металів, амінокислот, летких 

органічних молекул та пошук шляхів їх практичного застосування як екстрагентів 

та сорбентів європію, америцію, технецію, хемосенсорів, біологічно активних 

сполук.  

Об’єкти дослідження – фосфоровмісні похідні тіакалікс[4]арену. 

Предмет дослідження – хімічні властивості тіакаліксаренів. 

Методи дослідження – органічний синтез, ЯМР спектроскопія, методи 

елементного аналізу, рентгеноструктурний аналіз. 

Наукова новизна отриманих результатів. 
Розроблено ефективні методи фосфорилювання верхнього і нижнього вінця 

тіакаліксаренів та синтезовано більше 40 нових фосфоровмісних похідних в 

стереохімічних конформаціях конус та 1,3-альтернат. Досліджена роль 

темплатного ефекту катіона металу в реакції алкілування тетрагідрокси-

тіакалікс[4]аренів тозилатом метилолдибутилфосфіноксиду.  

Розроблено методи регіоселективного бромування та нітрування верхнього 

вінця макроциклу тіакаліксарен фосфіноксидів. 

Розроблено метод окиснення атомів двохвалентної сірки макроциклічного 

кістяка тіакаліксарен фосфонатів з утворенням сульфонілкаліксарен фосфонатів. 

Розроблено методи вичерпного і селективного деалкілування тіакаліксарен 

фосфонатів і сульфонілкаліксарен фосфонатів та синтезовані відповідні 

водорозчинні фосфонові кислоти. 

Методами рентгеноструктурного аналізу, спектроскопії ЯМР 1Н, 13С, 31Р та 

молекулярного моделювання вивчено будову отриманих сполук, що існують в 

стереохімічних конформаціях конус та 1,3-альтернат.  

Розроблено метод хімічної модифікації поверхні хлорометильованого 

полістирену (гуми Меррифільда) тетрагідрокситіакаліксаренами та їх 
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фосфорильованими похідними. Досліджено фізико-хімічні властивості отриманих 

сорбентів.  

Практичне значення отриманих результатів. Показано, що тіакаліксарен 

фосфіноксиди є ефективними екстрагентами європію, америцію та технецію. 

Виявлено основні фактори, що впливають на ефективність екстракції. Показано, 

що тригідрокситіакалікс[4]арен фосфіноксид є бінарним екстрагентом, здатним 

селективно вилучати америцій з сумішей європій/америцій в лужних 

середовищах. Встановлено, що модифіковані тіакаліксарен фосфонатами гуми 

Меррифільда здатні ефективно вилучати європій із забруднених природних вод. 

Методом кварцевого мікробалансу досліджена сорбція низки летких органічних 

сполук та амоніаку тетрагідрокситіакаліксаренами та їх фосфорильованими 

похідними на поверхні розподілу фаз кристалічна двовимірна тіакаліксаренова 

плівка – газ. Встановлено, що введення фосфонатних, фосфінатних та 

фосфіноксидних угруповань на конусоподібну макроциклічну платформу 

тіакаліксарену суттєво підвищує ефективність та селективність сорбції аналітів.  

Методом обернено-фазної високоефективної рідинної хроматографії (ОФ 

ВЕРХ) показано, що тіакаліксарен фосфонові кислоти виявляють високу 

комплексоутворюючу здатність до низки амінокислот. 

Встановлено, що тіакаліксарен фосфонові та сульфонілкаліксарен фосфонові 

кислоти є ефективними інгібіторами протеїнтирозинфосфатази 1В. 

Особистий внесок здобувача. Автором дисертації особисто розроблено 

методи селективного та вичерпного фосфорилювання верхнього і нижнього вінця 

тіакалікс[4]аренів, досліджено хімічні властивості отриманих речовин та 

отримано більше 40 нових сполук в стереохімічних конформаціях конус і 1,3-

альтернат. Проведено аналіз спектральних даних, встановленно будову 

синтезованих сполук, а також узагальнено одержані результати. 

Автор щиро вдячний професору В.І. Кальченку за плідні наукові дискусії. 

Екстракційні властивості тіакаліксарен фосфіноксидів досліджені д.х.н. І.В. 

Смірновим та к.х.н. М. Д. Караван в Радієвому інституті ім. В.Г.Хлопіна (Санкт-

Петербург). Сорбційні властивості модифікованих гум Меррифільда вивчені к.х.н. 

К.М. Беліковим, к.х.н. К.Ю. Брильовою та аспіранткою М.С. Лукашовою в НТК 

“Інститут монокристалів” НАН України. Сенсорні властивості синтезованих 

тіакаліксаренів досліджені методом кварцового мікробалансу к.ф.-м.н. З.І. 

Казанцевою та к.ф.-м.н. І.А. Кошицем в Інституті фізики напівпровідників ім. 

В.Є. Лашкарьова НАН України. Комплексоутворення тіакаліксаренфосфонових 

кислот з амінокислотами досліджено методом ОФ ВЕРХ к.х.н. О.І. Кальченко 

(ІОХ НАН України). Інгібування фосфатаз тіакаліксаренфосфоновими кислотами 

вивчено чл.-кор. НАН України А.І. Вовком та аспірантом В.В. Трушем в Інституті 

біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Рентгеноструктурні дослідження 

синтезованих сполук проведені д.х.н. О.В. Шишкіним та к.х.н. С.В. Шишкіною в 

НТК “Інститут монокристалів” НАН України. Спектри ЯМР синтезованих 

тіакаліксаренів отримані к.х.н. В.В.Піроженком, інж. Ю.Г. Власенком (ІОХ НАН 

України) та к.х.н. О.Б. Рябицьким (Life Chemicals), Молекулярне моделювання 

виконане у співпраці з д.х.н. О.Б. Роженком (ІОХ НАН України) та к.х.н. С.В. 
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Шишкіною (НТК “Інститут монокристалів” НАН України). Автор дисертації 

щиро вдячний співавторам досліджень за плідну співпрацю та спілкування.  

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідались та обговорювались на конференціях: III Всеукраїнська конференція 

молодих вчених з актуальних питань хімії (Київ, 2010); II Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські Читання - 2010”(Харків, 

2010); 18th Inernational Conference on Phosphorus Chemistry (Wroclaw, 2010); 3rd 

International Summer School “Supramolecular Systems in Chemistry and Biology” 

(Львів, 2010); ХХII Українська конференція з органічної хімії (Ужгород, 2010); IХ 

Всеукраїнська конференція молодих вчених з актуальних питань хімії 

(Дніпропетровськ, 2011); Всероссийская научная конференция “Успехи синтеза и 

комплексообразования” (Москва, 2012); ХХVІІІ Наукова конференція з 

біоорганічної хімії та нафтохімії (Київ, 2013); XIV Міжнародна конференція 

студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії “ (Київ, 2013), Humboldt-

conference "Chemistry and Life" (Полтава, 2013); ХХІІІ Українська конференція з 

органічної хімії, присвячена 95-річчю з дня заснування Національної академії 

наук України (Чернівці, 2013); XVII euroANALYSIS, Analytical chemistry for 

human well-being and sustainable development (Warsaw, 2013); IX Всеукраїнська 

конференція з аналітичної хімії (Донецьк, 2013); ХІ Всеукраїнська конференція 

молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії (Харків, 2014); VІ 

Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські 

читання - 2014" (Харків, 2014); The 10-th International Symposium on Macrocyclic 

and Supramolecular Chemistry (Strasbourg 2015).  

Публікації. За матеріалами роботи опубліковано 7 статей, тези 17-ти доповідей 

та отримано патент на винахід. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох 

розділів, висновків, додатків, переліку використаних літературних джерел, 

містить 59 схем, 74 рисунки та 14 таблиць. В першому розділі приведений 

літературний огляд з хімії фосфоровмісних (тіа)калікс[4]аренів. Другий та третій 

розділи містить власні дослідження із розробки методів функціоналізації 

верхнього та нижнього вінців тіакалікс[4]аренової платформи фосфоровмісними 

фрагментами та вивчення будови отриманих сполук фізико-хімічними методами і 

включає методики синтезу. В четвертому розділі приведені результати 

дослідження практично корисних властивостей отриманих сполук.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

1. Фосфорильовані каліксарени та тіакаліксарени 

з практично корисними властивостями (огляд літератури) 

В даному огляді узагальнені літературні дані з методів синтезу та просторової 

будови фосфоровмісних каліксаренів та тіакаліксаренів і приведені найбільш 

яскраві, на наш погляд, приклади, що демонструють практично корисні 

властивості сполук, які мають перспективу застосування як селективні 

екстрагенти радіонуклідів та рідких земель, робочі тіла хемосенсорів, 

каталізатори органічних реакцій, в тому числі асиметричних, ефектори 

різноманітних біохімічних процесів, що обумовлюють їх медико-біологічне 

застосування. Огляд викладений на 45 сторінках і містить 142 посилання.  
 

2. Тіа(сульфоніл)калікс[4]арени з фосфоровмісними групами 

на верхньому вінці макроциклу 

 

З метою отримання сорбентів катіонів металів, хемосенсорів та фізіологічно 

активних речовин нами були розроблені методи синтезу нових 

тетрагідрокситіакаліксаренів 4-9 з фосфонатними, фосфінатними та фосфін- 

оксидними групами на верхньому вінці макроциклу. Окрім цього були також 

вдосконалені методи синтезу описаних раніше сполук даного типу 10-13 [Kasyan 

O. et al. (2003) Tetrahedron Lett. 44, 7167]. Синез сполук 4-13 включає чотири 

стадії, виходячи з трет-бутилфенолу (cхема 1). Ключовою стадією є реакція 

Арбузова хлорометилтіакаліксарену 3 з 5% надлишками відповідних алкілових 

естерів кислот тривалентного фосфору (табл. 1). 
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Схема 1 

 

Методами ЯМР, рентгеноструктурного аналізу та молекулярного моделювання 

(M06-2X/6-311G(d,p), програма GAUSSIAN09) встановлено, що сполуки 4-13 в 
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розчинах та кристалічному стані існують в конформації конус, стабілізованій 

системою внутрішньо молекулярних водневих зв’язків на нижньому вінці 

макроциклу (рис. 1). 

Таблиця 1 

Тетрагідрокситіакалікс[4]арени 4-13, фосфорильовані по верхньому вінцю 

макроциклу 
Структура R R Вихід, % Тпл, оС 31P ЯМР, м.ч. 

4 OPr-i Et 91 104-106 52.41 

5 Pr-i Pr-i 93 165-167 47.33 

6 Et Et 62 180-185 49.90 

7 Pr Pr 85 167-171 48.35 

8 Bu Bu 90 154-157 47.20 

9 Oct Ph 72 120-125 38.80 

10 OEt OEt 90 110-115 25.70 

11 OPr-i OPr-i 85 107-110 23.70 

12 OBu OBu 72 101-105 25.90 

13 OPr-i Ph 95 154-157 46.40 

 

Конусоподібна конформація, за рахунок існування внутрішньомолекулярних 

водневих зв'язків, є більш вигідною порівняно 

з конформаціями частковий конус, 1,2-

альтернат та 1,3-альтернат. Згідно 

проведених розрахунків конформація конус є 

також енергетично вигідною для трет-

бутилтетрагідрокситіакаліксарену 1 і пара-

незаміщеного тетрагідрокситіакаліксарену 2, 

структури яких були підтверджені 

експериментальними даними [Morohashi N. et 

al. (2006) Chem.Rew. Vol.106. –P. 5291-5316], 

та для кислоти 21. 

До переваг тіакаліксаренів, порівняно з 

класичними каліксаренами, можна віднести 

можливість їх додаткової функціоналізації 

шляхом окиснення сульфідних містків до 

сульфоксидних або сульфонільних фрагментів. 

При цьому атоми кисню сульфонільних або сульфоксидних фрагментів можуть 

брати безпосередню участь у комплексоутворенні з катіонами металів. При 

повному окисненні атомів сірки феноксильні протони стають дуже кислими, що в 

свою чергу дає можливість використовувати сульфонілкалікс[4]арени як катіоно-

обмінники. 

Фосфорильовані похідні сульфонілкалікс[4]аренів були отримані окисненням 

атомів двохвалентної сірки тіакалікс[4]аренів 15-20. Як окиснювальні системи 

використовувались NaBO3×4H2O/TFA, NaBO3×4H2O/ СHCl3/AcOH, H2O2/AcOH, 

HKSO5/CH3OH, “пурпурний бензол” та ін. Найкращих результатів вдалось досягти 

при проведенні реакції окиснення NaBO3×4H2O за температури 50 С в розчині 

трифтороцтової кислоти (схема 2) (табл. 2). 

Рис. 1. Молекулярна структура 

тіакаліксаренфосфонату 10. 
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Схема 2 
 

Таблиця 2 

Сульфонілкалікс[4]арени, фосфорильовані по верхньому вінцю макроциклу 
Структура R R Вихід, % Тпл, оС 31P ЯМР, м.ч. 

15 OPr-i OPr-i 82 >350 25.16 

16 Et Et 60 250-255 60.18 

17 Oct Ph 75 282-285 46.10 

18 OEt OEt 80 254-259 27.76 

19 OPr-i Et 55 >350 57.46 

20 OPr-i Ph 77 264-266 38.98 

 

Нами запропонований м’який метод деалкілування естерів тіа(сульфоніл)-

каліксаренфосфонових кислот 10-12, 15, 18, котрий приводить до практично 

кількісного виходу кислот 21, 23 високої чистоти. Метод включає послідовну 

обробку фосфонатів 10-12, 15, 18 триметилбромосиланом, що приводить до 

заміни алкільних груп біля атому фосфору на триметилсилільні групи, та 

наступне десилілування триметилсилілових естерів метанолом. «Силільний» 

метод був застосований також для синтезу чотирьохосновної тіакаліксарен 

фенілфосфінової килоти 22, котру з кількісним виходом отримують обробкою 

ізопропілового естеру тіакаліксаренфенілфосфінової кислоти триметил-

бромсиланом та метанолом (схема 3). 
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Схема 3 
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Отримати чотирьохосновні тіакаліксаренфосфонові кислоти 24, 25 «силільним» 

методом, використовуючи молярне співвідношення октаестер 10, 11 : 

триметилбромосилан 1:4, не вдалося. Силілування октаестерів проходить не 

селективно з утворенням складних сумішей продуктів. Кислоти 24, 25 були 

отримані взаємодією октаестерів 10, 11 з бромідом літію в ацетонітрилі або 

ацетоні (схема 4). При цьому спочатку утворюються тетралітієві солі 

тіакаліксаренфосфонових кислот, обробка яких 5% розчином соляної кислоти 

приводить до отримання з кількісним виходом кислот 24, 25 у вигляді безбарвних 

гігроскопічних кристалічних речовин.  
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Схема 4 

 

3.Тіакалікс4арени з фосфіноксидними групами  

на нижньому вінці макроциклу 

 

Дибутилфосфіноїлметокситіакаліксарени були отримані прецизійним 

алкілуванням ОН груп тетрагідрокситіакаліксаренів 1 тозилатом 

метилолдибутилфосфіноксиду в присутності основ – карбонатів лужних металів 

або гідриду натрію. Ступінь алкілування та стереохімічний результат реакції 

суттєво залежить від природи лужного металу, полярності розчинника, 

температури та часу проведення реакції.  

При співвідношенні реагентів тіакаліксарен 1 : тозилат : K2CO3 кратному 1 : 5 : 

5, в киплячому ацетоні протягом 40 годин були отримані 

тригідрокситіакаліксарени фосфіноксиди 26, 27 з виходами 75-85% (схема 5).  
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Схема 5 
 

Фосфіноксид 27 отримали також альтернативним методом – послідовною 

обробкою суспензії тетрагідрокситіакаліксарену 2 в толуені гідридом натрію та 
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тозилатом (співвідношення реагентів 1 : 1.5 : 1.5). Після кип'ятіння суспензії 

протягом 72 годин та її обробки метанолом сполуку 27 отримали з виходом 77%.  

Дифосфорильовані тіакаліксарени 28, 29 були синтезовані з виходами 80-95% 

кип’ятінням суспензії тетролу 1, 2, гідриду натрію та тозилату (співвідношення 

реагентів 1 : 2.2 : 2.2) в тетрагідрофурані (29) або толуені (28) (схема 5).  

Вичерпного алкілування тетролів 1, 2 з утворенням тетрафосфорильованих 

тіакаліксаренів 30-32 вдалося досягти при використанні великих надлишків 

тозилату та карбонатів металів (Схема 6). Алкілування добігає кінця після 

довготривалого кип’ятіння реагентів в ацетонітрилі. При цьому в присутності 

карбонату натрію утворюється тетрафосфіноксид 30 в конформації конус (вихід 

90%).  
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Схема 6 

 

Використання як основи карбонату калію або цезію дає тетрафосфіноксид 36 в 

конформації 1,3-альтернат (виходи 88% та 92% відповідно). Вплив катіона 

металу на конформацію продуктів тетралкілування пояснюється з позиції 

принципу ЖМКО Пірсона. Маленький за розміром «жорсткий» катіон натрію 

організовує молекулу  в конформацію конус за рахунок комплексоутворення з 

«жорсткими» атомами кисню нижнього вінця макроциклу по типу краун-етеру. У 

випадку більших за розміром «м’яких» катіонів калію та цезію мають місце їх 

катіон- взаємодії з двома паралельно орієнтованими дистальними фенольними 

кільцями, що є рушійною силою утворення конформації 1,3-альтернат (рис. 2). 

Сполуки 26-32 є безбарвними кристалічними речовинами, добре розчинними в 

неполярних органічних розчинниках (хлороформі, хлористому метилені, бензолі, 

толуолі та ін.) та малорозчинними в спиртах, гексані, етерах. 

 

Рис. 2. Темплатний ефект катіонів металів в реакції алкілування тіакаліксарену. 
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Тіакаліксарен тетрафосфіноксиди 31, 32 в конформації 1,3-альтернат були 

також отримані диалкілуванням тіакалікс[4]аренів 28 та 29 тозилатом 

метанолдибутилфосфіноксиду при кип’ятінні реагентів в ацетонітрилі за 

присутності надлишку карбонату калію або цезію (схема 7).  
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Схема 7 

 

З метою посилення кислотності ОН груп нижнього вінця 

тригідрокситіакаліксарен фосфіноксиду 27, котрі можуть працювати 

катіонообмінниками в процесах зв’язування металів, було проведене 

регіоселективне нітрування та бромування пара-позицій бензенових кілець 

макроциклічного кістяка. 

Тринітро-тригідрокситіакалікс[4]арен 33 був отриманий з виходом 85% 

реакцією сполуки 27 з нітруючим реагентом – ацетилнітратом. Регіоселективним 

бромуванням тригідрокситіакалікс[4]арену 27 N-бромсукцинімідом в ацетоні був 

отриманий трибромтіакаліксарен 34 з виходом 87% (схема 8). 
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Схема 8 

 

Молекулярна будова отриманих тіакаліксарен фосфіноксидів буда досліджен 

методами NOESY та рентгеноструктурного аналізу (рис. 3).  

Як свідчать дані рентгеноструктурного аналізу конусоподібних сполук 26, 29, 

34, діедральні кути між бензеновими кільцями макроциклу та міжатомні відстані 

суттєво залежать від ступеня заміщення ОН груп фосфіноксидними групами та 

природою замісників верхнього вінця макроциклу.  

В дигідрокси- та тригідрокситіакаліксарен фосфіноксидах 26, 29, 34 мають 

місце як внутрішньо молекулярні водневі між ОН групами так і міжмолекулярні 

водневі зв’язки ОН груп з атомами кисню Р=О груп сусідніх молекул. 
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Рис. 3. Молекулярна і кристалічна структура трет-бутилтіакаліксарен фосфін-

оксиду 26 (а); трибромотіакаліксарен фосфіноксиду 34 (б); трет-

бутилтіакаліксарен дифосфіноксиду 29 (в); тіакаліксарен тетрафосфіноксиду 31 

(г). 

 

Для встановлення кореляції просторова будова – комплексоутворюючі 

властивості були синтезовані тіакаліксарени, в яких фосфіноксидні групи 

відокремлені від макроциклічної платформи бутиленовими спейсерами. З цією 

метою, алкілування тетрагідрокситіакалікс[4]арену 1 1,4-дибромбутаном  був 

синтезований тетракіс-4-бромобутокси-тіакалікс[4]арен 37, що містить реакційно 

здатні атоми брому. Подальшим фосфорилюванням тіакалікс[4]арену 37 за 

реакцією Арбузова з ізопропіловими естерами фосфіністих кислот (схема 9) були 

отримані тетрафосфіноксиди 38-40 в конформації 1,3-альтернат,  структура яких 

була встановлена аналізом 2D NOESY спектра.  
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ацетон / K2CO3

1,4-Br2C4H8

S

OO

OO
S SS

OHOH HO

S

OH
SS S

1
35

Br Br

Br Br

S

OO

OO
S SS

36 R=R'=Bu,  95%;
37 R=Ph, R'=Oct,  80%;
38 R=R'=Et,  87%.

P P

P P

O O

O O

R
R' R'

R

R R' R R'

iPrOPRR'

 
Схема 9 

 

4. Практичнокорисні властивості фосфоровмісних тіакалікс[4]аренів 

 

З метою створення сорбентів тетрагідрокситіакаліксаренфосфонати 1, 2, 10-12 

були використані для хімічної модифікації поруватого хлорометилполістирену 

(гуми Меррифілда). Модифікацію проводили при послідовному додаванні до 

хлорметильованого полістерену йодиду калію, а потім натрової солі 

тетрагідрокситіакаліксаренів 1, 2, 10-12, генерованої дією гідриду натрію на 

відповідний тіакаліксарен. Реакції проходять в середовищі ДМФА при 70 – 80 оС 

протягом 72 годин (схема 10).  

За даними елементного аналізу вміст тіакаліксаренів 1,2,10-12 в отриманих 

гумах 39-43 знаходится в межах 0.12 – 0.30 ммоль/грам (таблиця 3).  

 

OOH HO

R

S

R R R

OH
SS S

NaH

DMF

O-O- -O

R

S

R R R

O-
SS S

4Na+

Cl I

DMF

KI

DMF

polystyrene polystyrene

polystyrene

1,2,10-12

39-43

OHOH HO

R

S

R R R

OH
SS S

 
Схема 10 

 

Гуми Меррифільда хімічно модифіковані тетрагідрокситіакаліксарен 

фосфонатами 41-43 селективно вилучають до 99% йонів Eu(III) з водних розчинів 

середньої мінералізації (Eu3+ - 10 мг/л,  Ca2+ – 100 мг/л; Mg2+ – 30 мг/л; Na+ – 120 



 13 

мг/л; K+ – 11 мг/л; Sr2+ – 1 мг/л; Fe(заг.) – 0,1 мг/л; Cl- – 44 мг/л ; NO3 
- – 12 мг/л; 

SO4
2- – 144 мг/л; HCO3

– – 420 мг/л) при рН 5.5-6.  

 

Таблиця 3 

Тіакаліксареновмісні гуми Меррифільда 39-43 

Структура R 
Вміст тіакалікс4арену, 

ммоль/г полімеру 

ІЧ (P=O), 

см-1 

39 t-Bu 0.28  

40 H 0.30 - 

41 CH2P(O)(OPr-i)2 0.12 1249 

42 CH2P(O)(OEt)2 0.16 1248 

43 CH2P(O)(OBu)2 0.18 1251 

 

Тіакаліксарен фосфіноксиди 28, 31, 35, 36 були досліджені як екстрагенти  

америцію, европію та техніцію з 

азотокислих розчинів в розчин 

нітробензотрифториду. Найбільш 

ефективним екстрагентом є трет-

бутилтіакаліксарен тетрафосфіноксид 

30 в конформації конус (Рис. 4). За 

ефективністю екстракції він на 

порядки перевищує класичний трет-

бутилкаліксарен тетрафосфіноксид 

(44) в конформації конус та проявляє 

при цьому америцій-європієву селе-

ктивність.  

Методами кварцового мікро-

балансу, рентгеноструктурного ана-

лізу, молекулярного моделювання 

досліджена сорбція низки летких 

органічних розчинників та амоніаку 

тетрагідрокситіакаліксаренами та їх 

фосфорильованиими похідними на поверхні розподілу фаз кристалічна 

двовимірна тіакаліксаренова плівка – газ.  

Встановлено, що введення фосфонатних, фосфонітних та фосфіноксидних 

угруповань на конусоподібну макроциклічну платформу тіакаліксарену суттєво 

підвищує ефективність та селективність сорбції аналітів. Процес сорбції залежить 

від електронної  природи замісників біля атома фосфору, кількості та положення 

Р=О груп на макроцічному кістяку тіакаліксарену (верхній чи нижній вінець). 

Зв’язування аналіту відбується за рахунок його включення в молекулярну чашу 

або порувату кристалічну решітку тіакаліксарену (рис. 5).  

Методом ОФ ВЕРХ показано, що тіакаліксаренфосфонові кислоти 21, 24 є 

ефективними та селективними рецепторами біологічно значимих амінокислот у 

водному розчині (табл. 4). При цьому тетралкіловий естер кислоти 24 є 

ефективніший за кислоту 21.  

 

Рис. 4. Kоефіцієнти розподілу 

америцію, європію та технецію в системі 

нітробензотрифторид - 0.3М HNO3 
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а)      б) 

Рис. 5. Енергетично мінімізована структура комплексу тіакаліксрен фосфін 

оксиду 26 з толуеном (а), та кристалічна упаковка 26 (X-Ray). 

 

Таблиця 4 

Значення KA комплексів (М-1) тіакаліксарен фосфонових кислот 21, 24 з 

амінокислотами 

 
Аmino 

acid 
Gly Ala Leu Nor Pro Phe Trp Tyr His Asp Lys 

KA 

21 
578 ± 

104 

533 ± 

53 

573 ± 

141 

743 ± 

182 

540 ± 

125 

1539 ± 

320 

1965 ± 

255 

3973 ± 

675 

1566 ± 

250 

2496 ± 

125 

8899 ± 

621 

24 

16161 

± 

1850 

23597 

±  

3400 

16794 

 ± 

1810 

30863 

 ± 

3200 

15855 

± 

1987 

15804  

± 

3045 

25010  

± 

2213 

14094  

± 

1543 

15931 

± 

1733 

29776 

 ±  

2900 

16178 

 ± 

1603 

 

Було встановлено, що тетралкілові естери тіакаліксарен тетракіс-

метилфосфонової кислоти 24, 25 в наномолярних концентраціях інгібують 

активність протеїнтирозинфосфатази 1В (IC50 = 0.31 - 0.37 мкМ).  

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Реакцією Арбузова тетрагідроксихлорометилтіакаліксарену синтезовано з 

високими виходами нові тіакаліксарени, модифіковані по верхньому вінцю 

чотирма метилфосфонатними, фосфінатними та фосфіноксидними групами. 

Сполуки існують в конформації конус, стабілізованій циркуляційною системою 

внутрішньомолекулярних водневих зв’язків ОН груп на нижньому вінці 

макроциклу.  

2. Розроблено препаративний метод окиснення атомів двохвалентної сірки 

макроциклічного кістяка тетрагідрокситіакаліксарен фосфонатів системою 

NaBO3×4H2O/TFA, що веде до утворення відповідних сульфонілкаліксарен 

фосфонатів. 

3. Розроблено методи вичерпного і селективного деалкілування 

тіакаліксаренфосфонатів і сульфонілкаліксаренфосфонатів та синтезовані 
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тетраосновні та октаосновні водорозчинні тіа(сульфоніл)каліксарен фосфонові 

кислоти. 

4. Реакцією Вільямсона тетрагідрокситіакаліксаренів з тозилатом 

дибутилметилолфосфінокиду в присутності мінеральних основ (NaH, Na2CO3, 

K2CO3, Cs2CO3) синтезовані тіакаліксарени в конформаціях конус та 1,3-

альтернат, які містяь одну, дві та чотири фосфіноксидні групи. Встановлено 

вплив темплатного ефекту катіона металу на стереохімічний результат реакції. 

Розроблено методи регіоселективного бромування та нітрування верхнього вінця 

макроциклу тіакаліксарен монофосфіноксиду та дифосфіноксиду. 

5. Методами рентгеноструктурного аналізу,  спектроскопії ЯМР 1Н, 13С, 31Р та 

молекулярного моделювання вивчено будову отриманих сполук, що існують в 

стереохімічних конформаціях конус та 1,3-альтернат, встановлені основні 

фактори, які впливають на конформацію молекули.  

6. Розроблено метод хімічної модифікації поверхні поруватого 

хлорометильованого полістирену (гуми Меррифільда) тетрагідрокси-

тіакаліксаренами та їх фосфорильованими похідними. Досліджено фізико-хімічні 

властивості отриманих сорбентів.  

7. Показано, що тіакаліксарен фосфіноксиди є ефективними та селективними 

екстрагентами європію, америцію та технецію з кислих та лужних середовищ. 

Гуми Меррифільда, хімічно модифіковані тетрагідрокситіакаліксарен 

фосфонатами, селективно вилучають до 99% йонів Eu(III) з водних розчинів 

середньої мінералізації. 

8. Методом кварцевого мікробалансу досліджена сорбція низки летких 

органічних сполук та амоніаку тетрагідрокситіакаліксаренами та їх 

фосфорильованими похідними на поверхні розподілу фаз кристалічна двовимірна 

тіакаліксаренова плівка – газ. Встановлено, що введення фосфонатних, 

фосфінатних та фосфіноксидних угруповань на конусоподібну макроциклічну 

платформу тіакаліксарену суттєво підвищує ефективність та селективність сорбції 

аналітів.  

9. Методом ОФ ВЕРХ показано, що тіакаліксаренфосфонові кислоти є 

ефективними та селективними коплексоутворювачами біологічно важливих  

амінокислот у водних розчинах. Встановлено, що тіакаліксаренфосфонові та 

сульфонілкаліксаренфосфонові кислоти в наномолярних концентраціях інгібують 

терапевтично важливі ензими протеїнтирозинфосфатази 1В. 
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АНОТАЦІЯ 

Харченко С. Г. Фосфоровмісні тіакалікс[4]арени. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. Інститут органічної хімії НАН України, 

Київ, 2016. 

Дисертація присвячена розробці зручних синтетичних шляхів функціоналізації 

тіакалікс[4]арену фосфоровмісними угрупуваннями, дослідженню структури, 

хімічних властивостей, комплексоутворення з екологічно небезпечними та 

біологічно важливими молекулами та йонами, біологічної активності  отриманих 

сполук. 

Розроблено методи синтезу моно-, ди- та тетрафосфорильованих похідних 

тіакалікс[4]арену. Розроблено метод окиснення атомів двохвалентної сірки 

макроціклічного кістяка тетрагідрокситіакаліксарен фосфонатів з утворенням 

відповідних сульфонілкаліксарен фосфонатів. Розроблено методи вичерпного і 

селективного деалкілування тіакаліксарен фосфонатів і сульфонілкаліксарен 

фосфонатів та синтезовані відповідні водорозчинні фосфонові кислоти. 
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Розроблено методи регіоселективного бромування та нітрування верхнього вінця 

макроциклу тіакаліксарен фосфіноксидів.  

Методами рентгеноструктурного аналізу, спектроскопії ЯМР 1Н, 13С, 31Р та 

молекулярного моделювання вивчено просторову будову отриманих сполук, що 

існують в стереохімічних конформаціях конус та 1,3-альтернат. 

Розроблено метод хімічної модифікації поверхні поруватого 

хлорометильованого полістирену (гуми Меррифільда) тетрагідрокси-

тіакаліксаренами та їх фосфорильованими похідними. Досліджено фізико-хімічні 

властивості отриманих сорбентів.  

Показано, що синтезовані фосфоровмісні тіакаліксарени є ефективними 

екстрагентам і сорбентами америцію, європію, технецію, робочими тілами 

хемосенсорів, рецепторами амінокислот, інгібіторами фосфатаз.  

Ключові слова: тіакаліксарени, рентгеноструктурний аналіз, 

комплексоутворення, екстракція, хемосенсори, молекулярне розпізнавання, 

радіонукліди, амінокислоти. 

 

АННОТАЦИЯ 

Харченко С. Г. Фосфоросодержащие тиакаликс[4]арены. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 - органическая химия. Институт органической химии 

НАН Украины, Киев, в 2016. 

Диссертация посвящена функционализации тиакаликс[4]ареновой платформы 

фосфорсодержащими группами, исследованию структуры, химических свойств, 

комплексообразования с экологически опасными и биологически важными 

молекулами и ионами, иследование биологической активности полученных 

соединений. 

Разработаны методы синтеза моно-, ди- и тетрафосфорильованих производных 

тиакаликс[4]арена. Разработан метод окисления атомов двухвалентного серы 

макроцикличного скелета тетрагидрокситиакаликсарен фосфонатов с 

образованием соответствующих сульфонилкаликсарен фосфонатов. Разработаны 

методы исчерпывающего и селективного деалкилирования тиакаликсарен 

фосфонатив и сульфонилкаликсарен фосфонатов и синтезированны 

соответствующие водорастворимые фосфоновые кислоты. Разработаны методы 

региоселективно бромирования и нитрования верхнего обода макроцикла 

тиакаликсарен фосфиноксидов. 

Методами рентгеноструктурного анализа, спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, 31Р и 

молекулярного моделирования изучено пространственное строение полученных 

соединений, существующих в стереохимических конформациях конус и 1,3-

альтернат. 

Разработан метод химической модификации поверхности пористого 

хлорометилированого полистирола (резины Меррифильда) тетрагидрокси-

тиакаликсаренами и их фосфорилироваными производными. Исследованы 

физико-химические свойства полученных сорбентов. 

Показано, что синтезированные фосфорсодержащие тиакаликсарены 

выступают эффективными экстрагентами и сорбентами америция, европия, 
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технеция, рабочими телами хемосенсоров, рецепторами аминокислот, 

ингибиторами фосфатазы. 

Ключевые слова: тиакаликсарены, рентгеноструктурный анализ, 

комплексообразование, экстракция, хемосенсоры, молекулярное распознавание, 

радионуклиды, аминокислоты. 

 

SUMMARY 

Kharchenko S.G. Phosphorus containing thiacalixarene. - Manuscript. 

The thesis for a degree of Candidate of Chemical Sciences on specialty 02.00.03 - 

organic chemistry. Institute of Organic Chemistry NAS of Ukraine, Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to the development of convenient synthetic routes of  

thiacalix[4]arene functionalized with phosphorus-containing groups, the study of the 

structure, chemical properties, complexes formation with ecologically hazardous and 

biologically important molecules and ions, the biological activity of the obtained 

compounds. 

The methods of the synthesis of mono-, di- and tetraphosphorylated thiacalix[4]arene 

derivatives are developed. The method of oxidation of macrocyclic skeleton’s divalent 

sulfur atoms of tetrahydroxythiacalixarene phosphonates to form the corresponding 

sulfonylcalixarene phosphonates is developed. The methods exhaustive and selective 

dealkylation of thiacalixarene phosphonates and sulfonylcalixarene phosphonates are 

developed and corresponding water-soluble phosphonous acids are synthesized. The 

methods of the regioselectiv bromination and nitration of the upper rim of 

thiacalixarene phosphineoxides macrocycle are developed. 

The spatial structure of the obtained compounds that exist in stereochemical 

conformations cone and 1.3-alternate was studied by X-ray analysis, 1H NMR, 13C, 31P 

and molecular modeling methods. 

The method of chemical modification of the porous chloromethylated polystyrene 

(Merryfield resin) surface by tetrahydroxythiacalixarenes and their phosphorylated 

derivatives is developed. The physic-chemical properties of the obtained sorbents are 

studied. 

It is shown that synthesized phosphorus containing thiacalixarenes are effective 

extractants and sorbents of americium, europium, technetium; chemosensors; receptors 

of amino acids; inhibitors of phosphatases. 

Keywords: thiacalixarenes, X-ray analysis, complex formation, extraction, 

chemosensors, molecular recognition, radionuclides, amino acids. 


