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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Флуоровані циклоалканові будівельні блоки є 

важливим класом сполук, що набувають все більшого значення в різних 

галузях науки, перш за все, для створення лікарських засобів та агрохімії. 

Серед наявного різноманіття флуорованих органічних фрагментів гем-

дифлуорометиленова ланка представляє особливий інтерес для медичної 

хімії. Це обумовлено тим, що CF2-група може бути біоізостером метиленово-

го фрагменту, карбонільної групи, атому оксигену в спиртах, естерах, 

фосфатах і гетероциклах. Окрім цього, гем-дифлуорометиленовий фрагмент 

здатний чинити значний вплив на фармакокінетичний профіль сполуки в 

порівнянні з нефлуорованими та монофлуорованими аналогами. 

Один з найбільш яскравих прикладів використання гем-

дифлуорометиленових похідних пов'язаний з антивірусним препаратом 

Маравірок, для синтезу якого в якості будівельного блоку була використана 

4,4-дифлуороциклогексанкарбонова кислота. Інші ізомерні і гомологічні гем-

дифлуороциклоалканові похідні до цього часу вивчені набагато менше, хоча і 

знайшли використання у дослідженнях кореляцій структура–активність. 

Обмежена синтетична доступність гем-дифлуороциклоалканових будівель-

них блоків, відсутність зручних методів масштабованого препаративного 

синтезу цих сполук (а в окремих випадках – взагалі відсутність літературних 

даних щодо таких методів) є основною причиною порівняно нечастого їх 

використання у медичній хімії та суміжних галузях. Часткове представлення 

сполук цього класу також визначає фрагментарність дослідження біологічних 

властивостей серій відповідних похідних. 

З урахуванням окресленого вище, розробка методів синтезу нових 

похідних гем-дифлуорованих циклоалканів з різними типами 

функціональних груп є науково обґрунтованою та актуальною задачею. 

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

виконувалась у межах досліджень, що проводились на кафедрі 

супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках держбюджетних 

тем №11БФ07-04П, 14БП07-02 та16БП07-04. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягала в 

розробці підходів до синтезу ізомерних функціонально заміщених гем- 

дифлуороциклоалканів (розмір циклу С4–С6) та встановленні закономір-

ностей впливу CF2-групи на фізико-хімічні властивості синтезованих сполук. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні 

завдання: 

- дослідити реакцію деоксофлуорування функціоналізованих похідних 

циклоалканонів; вивчити закономірності перебігу реакцій в залежності 

від природи реагентів та субстратів; 

- на основі виявлених закономірностей реакцій розробити зручний підхід 

до синтезу нових чи досі важкодоступних функціонально заміщених 
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сполук з фрагментом гем-дифлуороциклобутану, -циклопентану та 

-циклогексану; 

- дослідити толерантність дифлуорометиленової групи до 

загальновживаних перетворень функціональних груп;  

- розробити методологію синтезу конформаційно обмежених 

гем-дифлуороциклогексильних похідних; 

- визначити вплив введення дифлуорометиленового фрагменту на 

основні фізико-хімічні властивості циклоалканових амінів та кислот 

порівняно з їх нефлуорованими аналогоми.  

Об’єкт дослідження – похідні гем-дифлуороциклобутану, 

-циклопентану та –циклогексану з різноманітними функціональними 

групами. 

Предмет дослідження – реакція деоксофлуорування кетопохідних 

циклоалканів як підхід до синтезу функціонально заміщених гем-

дифлуороциклоалканів. 

Методи дослідження – органічний синтез, спектроскопія ЯМР на ядрах 
1
Н, 

13
С, 

19
F, хроматомас-спектрометрія, високоефективна рідинна 

хроматографія та газова хроматографія (ВЕРХ та ГХ), тонкошарова та 

колонкова хроматографія, рентгеноструктурний та елементний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено препаративний 

метод отримання гем-дифлуороциклоалканів з різноманітними 

функціональними групами, який ґрунтується на реакції деоксофлуорування 

відповідних кетопохідних. 

Знайдено, що зручними вихідними сполуками для синтезу 3,3- 

дифлуороциклопентан/гексанових похідних є відповідні кетоциклоалканкар-

боксилати, в той час як для 2,2-дифлуороізомерних кислот – 2-оксоцикло-

алкілметилацетати, а для відповідних амінів – 2 (трифлуороацетиламіно)-

циклоалканони. Показано, що в більшості випадків для синтезу 

дифлуороциклопентанових та -циклогексанових похідних діетиламіно-

сульфур трифлуорид є більш зручним і доступним деоксофлуоруючим 

реагентом. 

Досліджено закономірності циклізації похідних 4,4-дифлуоро-

циклогексанону з утворенням спіроциклічних систем. Виявлено, що методи, 

які ґрунтуються на реакції Сакураї та Петасиса, є найбільш зручними та 

дозволяють отримати спіроциклічні продукти з препаративними виходами. 

Розроблено препаративну методику синтезу 3,3-дифлуороцикло-

бутанкарбонової кислоти, яка ґрунтується на прямому деоксофлуоруванні 

етил 3-оксоциклобутанкарбоксилату. За допомогою подальших перетворень 

карбоксильної групи отримані перспективні будівельні блоки (амін, спирт, 

азид та трифлуороборат) в мультиграмових кількостях.  

Встановлено, що (2-ацетоксиметил)циклобутанон є зручною вихідною 

сполукою для синтезу досі недоступних 2,2-дифлуороциклобутановмісних 

похідних, як результат прямого деоксофлуоруванням з морфоліносульфур 

трифлуоридом та наступними перетвореннями функціональних груп. 
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Розроблено метод синтезу семи раніше недоступних 2,2-

дифлуороциклобутилзаміщених будівельних блоків: аміну, кислоти, 

бромопохідної, боропінаколату, спирту, амінометиленової похідної та 

сульфохлориду. 

Для синтезованих гем-дифлуорованих циклоалканкарбонових кислот, 

амінів або їх похідних визначено основність (pKa), ліпофільність (LogP) і 

розчинність у воді (Sw), отримані значення порівняно з даними для 

нефлуорованих аналогів. З’ясовано, що найбільшого впливу надає введення 

CF2-фрагмента у друге положення до відповідних функціональних груп.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методи 

синтезу нових функціонально заміщених гем-дифлуороциклоалканових 

будівельних блоків можуть бути використані в подальших перетвореннях з 

метою побудови складних молекул із набором корисних властивостей, 

зокрема, для агрохімії та медичної хімії. Запропонована загальна стратегія 

синтезу конформаційно обмежених похідних, що містять 4,4-дифлуоро-

циклогексановий фрагмент є перспективними для вивчення біологічної 

активності. Встановлено толерантність гем-дифлуорометиленової групи до 

більшості стандартних синтетичних перетворень, а також її вплив на деякі 

фізико-хімічні властивості синтезованих кислот та амінів. Більшість 

запропонованих методик мають перспективи масштабування, що є 

необхідною умовою подальшого широкого використання винайдених 

перетворень. 

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальної 

роботи, аналіз спектральних даних та доведення будови одержаних сполук 

було здійснено особисто здобувачем. Постановку завдання дослідження, 

систематизацію літературних даних, обговорення, узагальнення та 

оформлення результатів проведено спільно з науковим керівником, д.х.н., 

доц. Рябухіним С.В. та д.х.н., ст.досл. Волочнюком Д.М., на окремих етапах 

роботи – з д.х.н., доц. Григоренком О.О. 

Підготовку публікацій проведено разом з д.х.н., доц. Григоренком О.О., 

в окремих випадках з к.х.н. Кондратовим І.С., к.х.н. Толмачовою Н.А. та 

Кучковською Ю.О. Синтез деяких сполук проведено за участі к.х.н. 

Сібгатуліна Д.О., к.х.н. Радченка Д.С., к.х.н. Граната Д.С., к.х.н. Остапчука 

Є.М., к.х.н. Черниха А.В., к.х.н. Курпіля Б.Б., Носика П.С., Артеменка А.Н., 

Іваненка Б.О., Соколенка Є.М. Рентгеноструктурні дослідження проведено у 

співпраці з к.х.н. Данилюком К.Г. та к.х.н. Русановим Е. Б. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи представлені на 

українських та міжнародних конференціях та симпозіумах: Чотирнадцята 

Міжнародна конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 

15–17 травня 2013 р. (Київ, 2013), 8th International Conference “Chemistry of 

nitrogen containing heterocycles ” in memoriam of Prof. Valeriy Orlov, November 

12–16, 2018. (Kharkov, 2018), Дев’ятнадцята Міжнародна конференція 

студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 22–24 травня 2018 року. 

(Київ, 2018), International Symposium on Medicinal Chemistry, September 2–6, 
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2018. (Ljubljana, Slovenia, 2018), ASC Spring 2019 National Meeting & 

Exposition, March 31 – April 4, 2019. (Orlando, FL, 2019). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 6 статей у 

фахових журналах та 7 тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, літературного огляду (розділ 1), обговорення одержаних 

результатів (розділ 2, 3, 4  і 5), експериментальної частини, висновків, 

переліку використаних джерел (223 посилань). Зміст дисертації викладений 

на 180 сторінках машинописного тексту і містить 24 рисунка, 122 схеми та 7 

таблиць. Перший розділ (літературний огляд) присвячений деяким аспектам 

застосування флуорованих аліфатичних похідних в дизайні лікарських 

препаратів. В другому розділі розглядаються реакції деоксофлуорування 

циклопентан- та циклогексанових похідних, а також деякі перетворення 

одержаних продуктів. В третьому розділі описуються підходи до синтезу 

біциклічних конформаційно обмежених похідних, які містять 

дифлуорометиленову ланку. Предметом четвертого розділу є розробка 

методів синтезу функціонально заміщених гем-дифлуороциклобутанових  

похідних. П’ятий розділ присвячено дослідженню фізико-хімічних 

властивостей одержаних похідних. Шостий розділ є експериментальною 

частиною роботи. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і 

задачі дослідження, відображено практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ присвячено аналізу наукової літератури за темою 

дисертаційної роботи, розглянуто практичне застосування флуорованих 

аліфатичних похідних в дизайні лікарських препаратів. 

У другому розділі описуються результати досліджень реакції 

деоксофлуорування функціонально заміщених циклопентан- та 

циклогексанових похідних. Потрібно підкреслити, що до цього часу зручні 

методи масштабованого препаративного синтезу амінів і карбонових кислот 

типу 1-8 (Рисунок 1) не були відомі в літературі.  

 

Рисунок 1. Ключові будівельні блоки на основі дифлуороциклогексанів (пентанів) 

В процесі виконання роботи було досліджено реакцію 

деоксофлуорування кетоестерів 10 і 11 з використанням системи XtalFluor-E 

(9) – Et3N∙3HF. Знайдено, що в разі сполуки 10 реакція не давала побічних 
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продуктів, але проходила дуже повільно: через тиждень при 80 °C була 

досягнута тільки 60% конверсія в 3,3-дифлуоропохідну 12. Естер 11 був 

більш реакційноздатним, і цільовий продукт 13 був отриманий з 68% 

виходом. Було також перевірено, чи можливе використання в цій 

трансформації більш реакційноздатного і доступного діетиламіносульфур 

трифлуориду (DAST) замість XtalFluor-E – Et3N∙3HF. У випадку кетоестеру 

10 припущення підтвердилося. Реакцію проводили при кип’ятінні в 

дихлорометані з контролем її перебігу за 
1
Н ЯМР (близько 72 год), і естер 12 

був отриманий з виходом 61%. Тим не менш, у випадку сполуки 11 значною 

мірою спостерігалося утворення побічних продуктів елімінування. Гідроліз 

отриманих дифлуоропохідних 12 і 13 дав цільові карбонові кислоти 1 і 2 (92–

99%), які були перетворені в аміни 3 і 4 за допомогою перегрупування 

Шмідта, та виділені у вигляді гідрохлоридів з виходами 52–62%. 

Схема 1. Синтез 3,3-дифлуороциклогексан (пентан) амінів та карбонових кислот. 

На жаль, отримати похідні 5-8, які містять гем-дифлуорогрупу у 

другому положенні безпосереднім деоксофлуоруванням естерів 14 і 15,  не 

вдалося ані за допомогою XtalFluor-E – Et3N∙3HF, ані DAST. В результаті 

реакції утворювалась складна суміш продуктів. Тому було розроблено 

альтернативний метод, представлений на схемі 2. 

 
Схема 2. Синтез 2,2-дифлуоропохідних циклогексан (пентан) карбонових кислот. 

Спочатку кетоестери 14 і 15 були перетворені на ацетати 20 і 21 у 

чотири стадії, зокрема, захист карбонільної групи (похідні 16 і 17), 

відновлення естерної функції (сполуки 18 і 19), ацетилювання і видалення 

захисних груп (загальний вихід 77 та 74% відповідно). Далі було виявлено, 
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що XtalFluor-E не дає будь-якої переваги перед більш доступним DAST, і 

відповідні гем-дифлуороциклоалкани 22 і 23 синтезовано з виходами 48% і 

45% відповідно, з використанням саме цього реагенту. Подальшим лужним 

гідролізом 22 і 23 були отримані спирти 20 і 21 з виходами 82 та 90%. Цільові 

карбонові кислоти 5 і 6 було синтезовано окисненням спиртів 20 і 21 

реагентом Джонса з виходами 54% та 48% відповідно. Слід зазначити, що 

отримати цільові 2,2-дифлуороциклоалканаміни 7 і 8 за допомогою 

перегрупування Шмідта не вдалося, в цих умовах були виділені гідрохлориди 

7 і 8 з дуже низькими виходами (7–9%). Тому для отримання гем-

дифлуорованих амінів 7 і 8 було розроблено альтернативний метод синтезу з 

використанням реакції деоксофлуорування похідних 2-аміноциклоалканону в 

якості ключової стадії. Спершу з відповідних аміноспиртів 26 і 27 були 

отримані трифлуорацетильні похідні 28 і 29 (Схема 3), які далі були окислені 

хлорохроматом піридинію (РСС) у кетопохідні 30 і 31. Синтезовані сполуки 

30 і 31 використовувались далі в якості вихідних реагентів. Спираючись на 

те, що попередні результати показали приблизну рівноцінність між XtalFluor-

E і DAST у подібних перетвореннях, деоксофлуорування 30 і 31 було 

проведено за допомогою DAST. Реакцію проводили в дихлорометані за 

кімнатної температури протягом 12 годин, і продукти 32 і 33 були виділені з 

виходами 46% і 48% відповідно. Зняття захисту з 32 і 33 проводили м'яким 

кислотним гідролізом, з використанням суміші водного розчину соляної 

кислоти в метанолі за 35 °С протягом 10 годин; гідрохлориди амінів 7 і 8 

були виділені з виходами 72% і 80% відповідно. 

 

Схема 3. Альтернативний шлях до 2,2-дифлуороциклогексан (пентан) амінів. 

Третій розділ дисертаційної роботи присвячений синтезу біциклічних 

конформаційно обмежених сполук, які містять дифлуорометиленовий  

фрагмент в своєму складі, і представляють особливий інтерес для медичної 

хімії. А саме, було розроблено препаративні методи синтезу спіропохідних 

4,4-дизаміщеного дифлуороциклогексану 34–36 (рисунок 2).  

Для синтезу 8,8-дифлуоро-1-азаспіро[4.5]декану (34) було обрано 

реакцію Сакураї 4,4-дифлуороциклогексанону (37) з доступними 

алілтриметилсиланом і O-бензилкарбаматом з використанням BF3∙Et2O в 

якості каталізатора. Це дозволило в одну стадію ввести до 4,4-дифлуоро-

циклогексанону захищену аміногрупу та алільний фрагмент і отримати 

продукт 38 з 74% виходом. 
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Рисунок 2. Спіропохідні 4,4-дизаміщеного дифлуороциклогексану.  

Подальшою функціоналізацією алільного фрагменту сполуки 38 за 

допомогою реакцій гідроборування – окиснення було отримано спирт 39 з 

виходом 77%. Наступними перетвореннями, які включали в себе 

мезилювання спиртової групи в дихлорометані з додаванням основи Хьюніга 

та внутрішньомолекулярну гетероциклізацію за допомогою гідриду натрію в 

тетрагідрофурані при 60 ºС, було отримано спіропохідну 41 з 89% виходом. 

Зняття Сbz-захисту (Сbz = карбоксибензил) з піролідинового фрагменту 

проводили каталітичним гідрогенуванням з використанням паладію, як 

каталізатору, при кімнатній температурі (к.т.) і тиску 1 атм, що дозволило 

отримати спіропіролідин 34, який був виділений з 96% виходом у вигляді 

гідрохлориду. 

 

Схема 4. Синтез 8,8-дифлуоро-1-азаспіро[4.5]декану.  

Для синтезу циклів більшого розміру, а саме 6- та 7-членних, було 

обрано стратегію, яка ґрунтується на реакції метатезису з замиканням циклу 

(Схема 5). Ключові похідні 42 та 43 були отримані реакцією Петасиса 4,4-

дифлуороциклогексанону з використанням аліламіну (для отримання 

сполуки 35) або 1-аміно-3-бутену (для отримання сполуки 36) з виходами 

66% та 68%, відповідно. Реакцію проводили в толуені протягом 18 годин за 

температури 80 ºС. Подальший захист аміногрупи та проведення реакції 

метатезису з використання каталізатору Грабса ІІ покоління привело до 

отримання ненасичених спіропохідних 46 та 47 (вихід 83% та 86%). 

Каталітичне гідрогенування подвійного зв’язку проводили в етилацетаті за 

тиску 1 атм, використовуючи 10% Pd/C, з отриманням похідних 48 та 49 

(вихід 97 та 98%). Наступне зняття захисної групи лужним гідролізом 

продуктів гідрогенування дозволило отримати цільові 9,9-дифлуоро-1-

азаспіро[5.5]ундекан (35) та 3,3-дифлуоро-7-азаспіро[5.6]додекан (36) з 
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виходами 82% та 83% відповідно. Одною з переваг цього методу є утворення 

продуктів 42 та 43 у вигляді вільних амінів. 

 
Схема 5. Синтез спіропохідних дифлуороциклогексану. 

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячений розробці 

ефективних методів синтезу гем-дифлуороциклобутанових будівельних 

блоків. 

Аналіз літературних даних показав, що відомі синтези похідних 3,3-

дифлуороциклобутану непридатні для масштабування. Тому наступним  

етапом дисертаційної роботи було розробка препаративних методів синтезу 

серії похідних 50–59 (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Функціоналізовані 3,3-дифлуорциклобутани. 

Було досліджено можливість використання 3-оксоцикло-

бутанкарбонової кислоти (60) в якості доступної вихідної сполуки для 

одержання цих будівельних блоків. Знайдено, що цільовий етил-3,3-

дифлуороциклобутаноат (62) може бути синтезований реакцією деоксо-

флуорування естеру 61 (отриманого з кислоти 60 з виходом 90%) за участі 

DAST в м’яких умовах з виходом 76% (Схема 6). Потрібно зауважити, що ця 

синтетична схема була ефективною навіть в масштабі понад 40 г без значних 

змін виходу продукту. Подальшим лужним гідролізом естеру 62 (KOH, 

водний MeOH, к.т., 15 год) було синтезовано 3,3-дифлуороцилобутан-

карбонову кислоту 50 з виходом 98%. Етил-3,3-дифлуороциклобутаноат (62) 

був також використаний для отримання спирту 53 відновленням естерної 

групи за допомогою LiAlH4 в Et2O з виходом 92%. Реакція гем-дифлуоро-
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похідної 53 з фталімідом в модифікованих умовах Міцунобу з подальшим 

гідразинолізом дозволила отримати (3,3-дифлуороциклобутил)метанамін 52, 

який був виділений у вигляді гідрохлориду після очищення його N-трет-

бутоксикарбонільної похідної 64 (Вос – трет-бутоксикарбоніл). 

 

Схема 6. Синтез 3,3-дифлуороциклобутан карбонової кислоти та відповідного аміну. 

Знайдено, що для синтезу 3,3-дифлуороциклобутанаміну 55 

найефективнішими є умови реакції Шмідта (NaN3 – H2SO4, CHCl3), які 

дозволяють отримувати до 7.2 г цільового продукту 51 (вихід 68%, у вигляді 

гідрохлориду) (Схема 7). Структуру сполуки 51 було доведено за допомогою 

рентгеноструктурного дослідження. Бромопохідна 54 була отримана за 

модифікованою реакцію Хунсдікера–Бородіна (Br2–HgO) з виходом 41%. 

Слід зазначити, що виділення продукту 54 виявилось досить непростим, 

внаслідок його леткості. Оптимізована процедура синтезу 3-бромо-1,1-

дифлуороциклобутану (54) включала проведення реакції в CH2Cl2 з 

подальшим видаленням неорганічних компонентів і фракційною перегонкою 

отриманого розчину за атмосферного тиску. 

 

Схема 7. Подальша функціоналізація 3,3-дифлуороциклобутанового ядра. 

Бромід 54 був ключовою проміжною сполукою в синтезі азиду 55, 

сульфонілхлориду 56 і трифлуорборату 57 (схеми 7 і 8). Зокрема, реакція 54 з 

NaN3 дала корисний будівельний блок 55 з виходом 55%. Сполуку 56 
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отримували шляхом нуклеофільного заміщення тіоацетатом калію (AcSK), 

що давало тіоацетат 68 з виходом 95%. Окислювальне хлорування 68 

привело до утворення цільового сульфонілхлорида 56 (вихід 69%). Для 

отримання трифлуороборату 57 спочатку броміду 54 давали можливість 

реагувати з біс(пінаколат)дібораном в присутності Cu(PPh3)I. Відповідний 

пінаколат 69, отриманий таким чином (вихід 47%), перетворювали на 57 

обробкою KHF2 (вихід 91%).  

 

Схема 8. Отримання сульфохлориду та трифлуорборату. 

Для отримання 3,3-дифлуороциклобутанолу (58) спочатку було 

проведено окислення за Байєром–Віллігером кетону 66, який, в свою чергу, 

був отриманий з 50 через відповідний амід Вайнреба 65 з виходом 59% 

(Схема 6). На жаль, в неочищеній реакційній суміші, що була отримана 

обробкою 66 мета-хлоронадбензойною кислотою (MCPBA) або H2O2-AcOH, 

згідно даних спектрів ГХ-МС, були виявлені тільки слідові кількості естеру 

67. Діазотування аміну 51 з використанням водного розчину NaNO2–HClO4 

також не було успішним і привело до утворення  цільового продукту 58 лише 

в слідових кількостях. Тому було досліджено альтернативний підхід до 

синтезу 58, показаному на Схемі 9. 

 

Схема 9. Отримання 3,3-дифлуороциклобутанолу та 3,3-дифлуороциклобутанону.  

Зокрема, [2+2] циклоприєднання (ди)хлорокетену і етерів 70 або 71 з 

використанням модифікованих літературних методів давало циклобутанони 

72 і 73 відповідно. Ці продукти піддавали відновному дехлоруванню з 

отриманням О-захищених гідроксикетонів 74 і 75 (вихід 53% і 48% для двох 

стадій відповідно). Деоксофлуорування 74 і 75 морфоліносульфур 

трифлуоридом (Morph-DAST) відбувалось у м’яких умовах і приводило до 

утворення продуктів 76 і 77 відповідно. При знятті захисту з 76 за допомогою 

HCl в діоксані утворювався цільовий спирт 58 (вихід 52% з 74). З іншого 

боку, каталітичне дебензилювання 77 також відбувалось без будь-яких 

ускладнень і давало 58 з виходом 56% (з 75). Отже, обидві реакційні 
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послідовності, показані на Схемі 9, привели до утворення цільового продукту 

практично з однаковою ефективністю, хоча використання бензилового етеру 

71 в якості вихідного матеріалу було дещо більш зручним. Окиснення 58 

PCC привело до утворення 3,3-дифлуороциклобутанону (59) з виходом 39%. 

Помірний вихід спостерігався через високу леткість продукту, тому 

рекомендується отримувати і обробляти сполуку 59 у вигляді розчину. 

Наступним етапом дисертаційної роботи була розробка ефективних 

методів синтезу різноманітних раніше невідомих циклобутанових похідних 

78–84, які містять гем-дифлуорометилений фрагмент у другому положенні до 

функціональної групи (Рисунок 4), з можливістю їх застосування в 

мультиграмовому масштабі. 

 

Рисунок 4. Цільові функціоналізовані 2,2-дифлуороциклобутани. 

В якості модельної сполуки був досліджений кетон 89, який отримали 

реакцією [2+2] циклоприєднання метилакрилату до 1,1-диметоксиетену 91, 

що був синтезований in situ дегідробромуванням 2-бром-1,1-диметоксиетану 

(90) за допомогою KOt-Bu (Схема 10). Відновлення естерної групи сполуки 

92 за допомогою LiAlH4 привело до утворення спирту 93 (вихід 93%), який 

був захищений шляхом ацилювання ацетилхлоридом (вихід 96%). 

Отриманий кеталь 94 було гідролізовано до цільового кетону 89 з виходом 

85% під дією пара-толуенсульфонової кислоти (TsOH). 

 
 Схема 10. Синтез ацильованого 2-гідроксиметилциклобутанону. 

Подальші трансформації полягали у деоксофлуоруванні кетону 89 за 

допомогою Morph-DAST з отриманням дифлуоропохідної 95 (вихід 70%), 

яку перетворювали лужним гідролізом на спирт 82 (вихід 90%) (Схема 12). 

Цільову кислоту 79 було синтезовано з 98% виходом окисленням спирту 82 

за допомогою NaIO4 – RuCl3. Boc-захищений гем-дифлуороамін 97 було 

отримано за допомогою перегрупування Курціуса, якому передували стадії 
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отримання ацилхлориду 96 і генерування ацилазиду із загальним виходом 

55%. Зняття трет-бутоксикарбонільної групи за допомогою HCl дало 

цільовий гем-дифлуороамін 78 у вигляді гідрохлориду (вихід 96%). 

 
Схема 11. Методи отримання гем-дифлуороциклобутанкарбонової кислоти та аміну. 

Крім того, було проведено ще декілька перетворень: отримано бромід 

80 за реакцією Хунсдікера – Бородіна (HgO, Br2, CH2Cl2) (вихід 61%) (Схема 

12), який далі реагував з біс(пінаколато)дибороном (B2pin2) в присутності 

Cu(PPh3)I і LiOMe з утворенням пінаколату 81, при цьому вихід складав 39%. 

 

Схема 12. Отримання гем-дифлуороциклобутан броміду та біс(пінакол)боронату. 

Синтез (2,2-дифлуороциклобутил)метилзаміщених похідних 83 і 84 

починався з мезилювання спирту 82. Нуклеофільне заміщення мезилату 98 

NaN3 з подальшою реакцією Штаудінгера азиду 99 давало цільовий гем-

дифлурометанамін 83 (отриманий у вигляді гідрохлоридної солі) (вихід 80% 

з 82) (Схема 13). Альтернативно, нуклеофільне заміщення мезилату 98 

тіоацетатом калію з подальшим окислювальним хлоруванням похідного 

тіоацетату 100 давало сульфонілхлорид 84 (вихід 72% з 82). 

 
Схема 13. Синтез (2,2-дифлуороциклобутил)метилзаміщених похідних. 

П’ятий розділ присвячено дослідженню фізико-хімічних властивостей 

одержаних похідних. Важливими параметрами для оцінки перспективності 
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використання сполуки в медичній хімії є його основність (pKa), ліпофільність 

(LogP) і розчинність у воді (Sw). Тому для ряду синтезованих гем-

дифлуороциклоалканамінів та карбонових кислот ці параметри були 

визначені та порівняні з даними для нефлуорованих аналогів. 

Значення pKa кислоти 79 вимірювалося і порівнювалося зі значеннями 

літературних даних для кислот 101 і 50. Було виявлено, що заміщення двох 

атомів гідрогену на атоми флуору у третьому положенні вихідної 

циклобутанкарбонової кислоти (50) приводить до зменшення значення pKa на 

0.45, тоді як аналогіна операція в 2-положенні (79) – на 0.84 одиниць 

(Рисунок 5).  гем-Дифлуорування циклопентан- (1 і 5) та циклогексан- (104, 

2, 6) карбонових кислот також приводило до зниження pKa із очікуваною 

загальною тенденцією: чим ближче дифлуорметиленова ланка до 

карбонільної групи, тим суттєвіше зменшується значення pKa. 

 

Рисунок 5. Значення pKa дифлуоровмісних кислот та амінів та порівняння з 

відповідними значеннями нефлуорованих аналогів. 

Ще більш значуща модуляція pKa спостерігалася у випадку амінів. 

Значення pKa гідрохлоридів амінів 51, 78, 3, 7, 8 та 4 також вимірювалися і 

порівнювалися зі значеннями гідрохлоридів амінів 105–108. Так, 

дифлуорування вихідного гідрохлориду циклобутиламіну (105) в третє 

положення (51) зменшило значення pKa на 1.42, тоді як в друге положення 

(78) - на 2.59 одиниць. Отримані результати узгоджуються із 

загальновідомою здатністю флуору знижувати основність і, як видно з 

Рисунка 5, чим ближче дифлуорометиленова ланка знаходиться до 

аміногрупи, тим більший вплив вона проявляє, і тим більша різниця рКа в 

порівнянні з кон'югованою кислотою. 

Для гем-дифлуороциклоалканових похідних були виміряні LogP і 

розчинність у воді (Sw, мг/мл) при 15 °C. Досліджені карбоксаміди 109–113 і 

115-118 були отримані з карбонових кислот 101, 50, 79, 102, 1, 103, 104, 2 і 6 
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шляхом активації карбоксильної групи карбонілдіімідазолом (CDI) з 

подальшим нуклеофільним заміщенням з аніліном (Схема 14 А). У випадку 

синтезу похідної 114 вищенаведена методика приводила до утворення 

суміші, зі значною часткою продуктів елімінування. Похідну 114 було 

отримано з метилового естеру 129 з використанням AlMe3 в толуені при 75°C 

з виходом 70 %(Схема 14 В).  Карбоксаміди 119–128 було синтезовано 

шляхом ацилювання амінів 105, 51, 78, 106, 3, 7, 107, 108, 8 і 4 

бензоїлхлоридом в присутності триетиламіну (Схема 14 С). 

 
для синтезу 109-113, 115-118 і: CDI, ТГФ, 40 ºС 

для синтезу 114 іі: AlMe3, толуен, 75 ºС 
Схема 14. Отримання карбоксамідів. 

Виявлено, що гем-дифлуорування циклобутанкарбоксаміду 109 і N-

циклобутилбензаміду 119 у 3-тє положення (похідні 110 і 120 відповідно) не 

приводило до значних змін у значеннях LogP (Рисунок 6).  

 Рисунок 6. Значення LogP та Sw похідних дифлуоровмісних кислот та амінів та 

порівняння з відповідними значеннями нефлуорованих аналогів. 

На противагу цьому, введення гем-дифлуорованого фрагменту у друге 

положення до карбоксамідної і бензамідної груп в 111 і 121, відповідно, 

зменшило LogP у порівнянні з 109 і 119 приблизно на 0.24 одиниці в обох 

випадках. Для циклопентан- і циклогексанвмісних похідних також 
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найбільших змін в значеннях LogP зазнали сполуки, які містять 

дифлуорометиленову ланку у 2-му положенні до функціональної групи. Так, 

гем-дифлуорування циклопентанкарбоксаміду 112 і N-циклопентилбензаміду 

122 у 3- положення зменшило значення LogP для 113 на 0.18, а для 123 – на 

0.21 одиниці, в той час як для 2,2-дифлуоропентанових похідних 114 і 124 – 

на 0.33 та 0.35 одиниць, відповідно. гем-Дифлуорування циклогексанових 

похідних в 4-е положення зменшило значення LogP для 116 на 0.32, для 126 – 

на 0.41 одиниць. Значення LogP для 117 та 127 були менші на 0.63 та 0.42 

одиниці, в той час як введення гем-дифлуорометиленової ланки у друге 

положення (похідні 118 та 128) зменшило значення на 0.45 та 0.57 одиниці, 

відповідно.  

 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті виконання дисертаційного дослідження розроблено ряд 

ефективних та препаративно зручних методів синтезу монофункціональних 

похідних гем-дифлуорованих циклоалканів. З’ясовано закономірності впливу 

електронних та просторових факторів на фізико-хімічні властивості гем-

дифлуороциклоалканів, що відкриває широкі перспективи для їх 

застосування при створенні та модифікації лікарських засобів. 

1. Розроблено препаративні підходи до синтезу ізомерних 

функціоналізованих гем-дифлуороциклоалканів з розміром циклу С4–С6, які 

ґрунтуються на реакції деоксофлуорування функціоналізованих 

циклоалканонів за участі діалкіламіносульфур трифлуоридів. 

2. Продемонстровано можливість використання розробленого методу 

для синтезу будівельних блоків з гем-дифлуороциклоалкановими 

фрагментами в багатограмових кількостях. 

3. Запропоновано підхід до синтезу спіроциклічних амінів на прикладі 

похідних 4,4-дифлуороциклогексану за допомогою реакцій Сакураї та 

Петасиса. 

4. Показано, що гем-дифлуороциклоалкільна група є толерантною до 

більшості загальновживаних перетворень органічного синтезу, що робить 

можливим отримання широкого кола функціоналізованих гем-дифлуоро-

циклоалканів. 

5. Встановлено закономірності впливу гем-дифлуорометиленової групи 

в циклоалкіламінах та циклоалканкарбонових кислотах чи їх похідних на pKa, 

ліпофільність та розчинність у воді. З’ясовано, що гем-дифлуорометиленова 

група виявляє найбільш виражений вплив на фізико-хімічні властивості цих 

сполук у випадку її розташування у другому положенні щодо відповідних 

функціональних груп. 
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АНОТАЦІЯ 

Мельников К.П. Синтез та властивості функціоналізованих 

гем-дифлуороциклоалканів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розробці методів синтезу 

гем-дифлуороциклоалканів з розміром циклу С4–С6, які містять різні 

функціональні групи, а також вивченню їх основних хімічних та фізико-

хімічних властивостей. 

Знайдено, що зручним методом синтезу 3,3-дифлуороцикло-

пентан/гексанових похідних є пряме деоксофлуорування відповідних 

кетоциклоалканкарбоксилатів за допомогою диетиламіносульфур 

трифлуориду. Для синтезу 2,2-дифлуороциклоалканкарбонових кислот 
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ключовими вихідними сполуками є ацетильні похідні гідроксикетони, а для 

відповідних амінів- трифлуорацетил-α-амінокетони. Знайдено, що 

оптимальними для отримання спіропохідних 4,4-дифлуороциклогексану є 

методи, які ґрунтуються на  реакціях Сакураї та Петасиса. 

Розроблено підхід до синтезу похідних 3,3-дифлуороциклобутану, який 

ґрунтується на реакції деоксофлуорування етил 3-оксоциклобутан-

карбоксилату. Останній був отриманий з доступної 3-оксоциклобутан-

карбонової кислоти, проведення подальших перетворень функціональних 

груп дозволило отримати кислоту та амін у багатограмових кількостях.  

Встановлено, що ефективним методом синтезу вихідних сполук для 

2,2-дифлуороциклобутанвмісних похідних є реакція [2+2]-циклоприєднання 

1,1-диметоксиетену до метилакрилату з утворенням ключової сполуки – 

метил 2,2-диметоксициклобутанкарбоксилату. Подальше проведення 

деоксофлуорування відповідного кетону за допомогою морфоліносульфур 

трифлуориду та серії синтетичних перетворень дозволило синтезувати нові 

функціоналізовані похідні, такі як бромід, боропінаколат, сульфонілхлорид 

та амін. 

Знайдено, що найбільшого впливу на рКа та ліпофільність надає 

введення атомів флуору до циклоалканамінів та карбонових кислот у друге 

положення до функціональної групи. 

Ключові слова: гем-дифлуорометиленова група, циклоалкани, 

деоксофлуорування, спіропохідні, ліпофільність. 

АННОТАЦИЯ 

Мельников К.П. Синтез и свойства функционализированных 

гем-дифторциклоалканов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук 

по специальности 02.00.03 – органическая химия. Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена разработке методов синтеза 

гем-дифторциклоалканов с размером цикла С4–С6, содержащих различные 

функциональные группы, а также изучению их основных химических и 

физико-химических свойств. 

Найдено, что удобным методом синтеза 3,3-дифторцикло-

пентан/гексановых производных является прямое 

диэтиламиносульфотрифторид-опосредованное деоксофторирование 

соответствующих кетоциклоалканкарбоксилатов. Для синтеза 

2,2-дифторциклоалканкарбоновых кислот ключевыми исходными 

соединениями являются ацетил-защищенные гидроксикетоны, а для 

соответствующих аминов – трифторацетил-α-аминокетоны. Найдено, что 

оптимальными для получения спиропроизводных 4,4-дифторциклогексана 

являются методы, которые основаны на реакциях Сакураи и Петасиса. 

Розработан подход к синтезу производных 3,3-дифторциклобутана, 

который основан на реакции деоксофторирования этил 3-оксоциклобутан-

карбоксилата. Последний может быть получен из доступной 3-кетокислоты; 
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проведение дальнейших общепринятых превращений функциональных групп 

позволило получить кислоту и амин в мультиграммовых количествах.  

Установлено, что эффективным методом синтеза исходных соединений 

для 2,2-дифторциклобутансодержащих производных является реакция [2+2]-

циклоприсоединения 1,1-диметоксиэтена к метилакрилату, с образованием 

ключевого соединения – метил 2,2-диметоксициклобутанкарбоксилата. 

Дальнейшее проведение деоксофторирования соответствующего кетона с 

помощью морфолиндиэтиламиносульфуртрифторида и серии дальнейших 

синтетических превращений позволило синтезировать новые 

функционализированные производные, такие как бромид, борпинаколат, 

сульфохлорид и амин. 

Найдено, что найбольшее влиянее на рКа и липофильность оказывает 

введение атомов фтора в циклоалканаминах и карбоновых кислотах во 

второе положение к функциональным группам. 

Ключевые слова: гем-дифторметиленовая группа, циклоалканы, 

деоксофторирование, спиропроизводные, липофильность 

SUMMARY 

Melnykov K.P. Synthesis and properties of functional 

gem-difluorocycloalkanes. – Manuscript. 

The thesis for the scientific degree of Candidate of Sciences by specialty 

02.00.03 – organic chemistry. Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the development of the methods of synthesis 

of functional gem-difluorocycloalkanes and study of their phisyco-chemistry 

properties. 

It was found that deoxofluorination of functionalized cycloalkanones is an 

efficient method for the preparation of gem-difluorocycloalkane building blocks. In 

the case of 3,3-difluorosubstitited cycloalkane derivatives, straightforward 

deoxofluorination of the corresponding 3-ketocyclopentane/cyclohexane 

carboxylates led to the target compounds, which were transformed into the 

corresponding carboxylic acids and primary amines. For the 2,2-difluoro isomers, 

the bypass route via (2-oxocycloalkyl)methyl acetates was necessary, which 

allowed for the preparation of the corresponding carboxylic acids. 2,2-

Difluorocyclopentane/cyclohexane amines were obtained via an alternative route 

including deoxofluorination of the corresponding 2-(trifluoroacetylamino)cyclo-

alkanones. 

It was shown that optimal methods for the synthesis of spiro derivatives of 

4,4-difluorocyclohexanone were based on the Sakurai and Petasis reactions, 

followed by hydroboration – oxidation at the allyl moiety thus introduced. The 

developed synthetic schemes included 5–7 steps, commenced from readily 

available starting materials, were scalable up to 100 g, and led to biologically 

relevant spirocyclic amines containing gem-difluoromethylene fragment – 

advanced building blocks for drug discovery. The method was also utilized for the 

preparation of other spirocyclic ,-disubstituted pyrrolidines and compared to 
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other approaches such as reaction of imines and allyl magnesium halide followed 

by bromocyclization, as well as allylation of tert-butyl cycloalkanecarboxylates 

followed by Curtius rearrangement and hydroboration – oxidation at the allyl 

moiety. 

It was demonstrated that a series of 3,3-difluorocyclobutyl-substituted low-

molecular-weight building blocks, including carboxylic acid, primary amines, 

bromide, azide, sulfonyl chloride, trifluoroborate, and ketone can be prepared via 

deoxofluorination of readily available ethyl 3-oxocyclo-butanecarboxylate, 

followed by subsequent chemical transformations at the ester moiety. For the 

synthesis of 3,3-difluorocyclobutanol and 3,3-difluorocyclobutanone, an 

alternative synthetic pathway relying of [2+2] cycloaddition of (di)chloroketene 

and appropriate vinyl ethers was more convenient. 

A method for the synthesis of novel 2,2-difluorocyclobutyl-substituted 

building blocks was developed. Among possible 2-substituted cyclobutanones, (2-

acetoxymethyl)cyclobutanone was found to be the most convenient substrate for 

the deoxofluorination. This compound was obtained from readily available starting 

materials (i.e. methyl acrylate and 1,1-dimethoxyethylene) on a 200 g scale via a 

four-step reaction sequence including [2+2] cycloaddition, reduction of the ester 

moiety, acetylation, and removal of the ketal protective group, in 38% overall 

yield. Reaction of the aforementioned cyclobutanone derivative with Morph-

DAST, followed by subsequent functional group transformations was used for 

efficient preparation of seven novel 2,2-difluorocyclobutyl-substituted building 

blocks, which were synthesized in 2–8 steps in overall 14–63% yields on a 

multigram scale.  

Analysis of pKa and LogP values in a series of non-fluorinated and isomeric 

gem-difluorinated cycloalkanecarboxylic acid and cycloalkaneamines or their 

derivatives revealed that introduction of the CF2-moiety at the 2
nd

 position to the 

corresponding functional groups had the most pronounced effect on these 

physicochemical properties. In particular, the pKa values were affected in an 

expected manner (namely, 2,2-difluorinated derivatives had highest acidity and 

lowest basicity, respectively) due to strong electron-withdrawing effect of the 

fluorine atoms. Moreover, gem-difluorination of the cyclobutyl substituent at the 

C-3 atom did not change the lipophilicity of the compounds, whereas for the 2-

substituted isomers, the LogP values decreased by 0.24 units. 

Keywords: gem-difluoromethylene fragment, cycloalkanes, deoxofluori-

nation, spiro derivatives, lipophilicity. 


