
 



 



 



 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ «ХІМІЧНІ НАУКИ»  



ХЕЛАТНІ КОМПЛЕКСИ БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК 

 

Ядута Ю. В, студент; Яременко Б. В., студент; Ліцман Ю. В., доцент  

 

Комплексні сполуки з полідентатними лігандами, які містять цикли з 

центральним атомом називаються хелатними (від. грецьк. chelate – клешня). 

Деякі хелатні комплекси біоорганічних сполук утворюються в організмі, інші 

можна отримати в лабораторних умовах. 

Розглянемо приклади таких хелатних комплексів, у складі яких 

комплексоутворювачами є: Cu
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

. В лабораторних умовах можна 

легко добути комплексні сполуки винної кислоти, глюкози, сахарози, α-

амінокислот з комплексоутворювачем Cu
2+

 при взаємодії розчинів вказаних 

сполук із свіжоотриманим купрум(ІІ) гідроксидом. Практичне значення цих 

реакцій полягає у здатності винної кислоти, глюкози, сахарози виявляти 

властивості багатоатомних спиртів завдяки наявності у їхньому складі двох 

та більшої кількості гідроксильних груп, розташування аміногрупи в α-

положенні у випадку амінокислот і можливості їх визначення, адже в усіх 

випадках утворюються розчинні у воді сполуки темно-синього кольору. З 

іншого боку, потрапляння в організм розчинних сполук Купруму(ІІ) 

спричиняє денатурацію білків внаслідок утворення нерозчинних хелатів-

албумінатів, також йони Cu
2+

 утворюють міцний зв’язок з амінним 

Нітрогеном та SH-групою білків, що призводить до інактивації тіоферментів.  

В лабораторних умовах можна отримати різні комплекси Феруму(ІІІ) 

при взаємодії ферум (ІІІ) хлориду з саліциловою кислотою. Склад цих 

комплексів залежить від реакції середовища. При рН=1,5-2 утворюється 

моносаліцилатний комплекс темно-фіолетового кольору, при рН=4-8 

дисаліцилатний комплекс червоного кольору, при рН=8-11 трисаліцилатний 

комплекс жовтого кольору. Практичне значення цих реакцій полягає у 

доведенні наявності фенольного гідроксилу у складі саліцилової кислоти і 

можливості її виявлення. В організмі людини серед сполук Феруму 

найбільше значення відіграє комплексна сполука Феруму (ІІ) – гемоглобін. У 

молекулі гемоглобіну є чотири структурні компоненти, кожний з яких в 

якості комплексоутворювача містить Ферум (2+), який виявляє 

координаційне число 6. Ферум (2+) утворює чотири координаційні зв’язки з 

атомами Нітрогену полідентатного ліганду порфірину, один координаційний 

зв’язок з атомом Нітрогену залишку гістидину у складі білка глобіну та один 

координаційний зв’язок з молекулою кисню. Функція гемоглобіну полягає у 

здатності оборотно зв’язувати кисень і переносити його від легень до тканин. 

Структуру, подібну до гемоглобіну також має міоглобін, який оборотно 

зв’язує кисень у м’язах. 

Реакції комплексоутворення у лабораторній практиці можна 

використовувати для доведення наявності певних функціональних груп та 

виявлення біоорганічних сполук; моделювання певних перетворень, 

характерних для комплексних сполук організму людини. 
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