
Відгук

офіційного опонента на дисертаційну роботу Кулешової Олени Олександрівни 
“Циклічні 2-азагетарил-З-енамінонітрили в синтезі функціоналізованих 

азагетероциклів, металокомплексів та зондів”, що представлена на здобуття 
наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 -

органічна хімія.

Хімія функціоналізованих азотовмісних гетероциклічних систем розвивається 
останнім часом бурхливими темпами, що обумовлено їх значною науковою та 
практичною цінністю. Особливого значення набувають такі синтези зазначених вище 
систем, які грунтуються на використанні доступних ациклічних чи гетероциклічних 
реагентів. З погляду на це, застосування 2-азагетарил-З-енамінонітрилів з декількома 
реакційноздатними центрами в синтезах азагетероциклів заслуговує на детальне 
дослідження, так як такі перетворення мало вивчені. В свою чергу, гетероциклічний 
фрагмент, який характеризується власними хіміко-біологічними властивостями, може 
впливати на перебіг реакцій, в результаті чого можуть бути отримані зовсім неочікувані 
гетероциклічні системи з корисними для практики властивостями.

У зв’язку з вишенаведеним, важливість та актуальність теми рецензованої роботи як 
з наукової, так і з практичної точок зору цілком очевидні.

В результаті цього дослідження було розроблено, перш за все (розділ 2), 
препаративні методи синтезу 2-азагетарил-2-(1-К-піролідин-2-іліден)ацетонітрилів та 2- 
азагетарил-2-(5-К-3-оксоіндолін-2-іліден)ацетонітрилів, придатних для подальших 
своєрідних перетворень. Всебічне вивчення їх будови за допомогою рентгеноструктурних 
досліджень, ядерного магнітного резонансу за різних температур та в розчинниках різної 
полярності, квантово-хімічних розрахунків дозволило спрогнозувати їх поведінку в 
реакціях з нуклеофілами та електрофілами, а також передбачити можливість їх 
використання для створення комплексів з сі-металами та бором.

Важливі та цікаві результати отримані при розгляді реакцій синтезованих авторкою 
2-азагетарил-2-(1-К-піролідин-2-іліден)ацетонітрилів з 1,2-бінуклеофілами, зокрема 
гідразинами та гідроксиламіном (розділ 3). Так, вияснено, що утворення передбачуваних 
піразолів або ізоксазолів за рахунок розкриття піролідинового циклу та наступною 
гетероциклізацією за рахунок нітрильної групи відбувається лише у випадку тих сполук, 
які містять замісник при атомі нітрогену піролідинового фрагменту та нейтральних 
азагетероциклів. Але у випадку бензоксазольного замісника утворюється суміш 
структурних ізомерів, як результат атаки атома азоту або кисню бінуклеофілу на атом 
вуглецю нітрильної групи або ж положення 2 бензооксазолу. Зовсім неочікуваний 
результат отриманий реакцією метилгідразину з енамінонітрилом, який містить 
кватернізований бензотіазольний фрагмент. При цьому утворюється похідне азепіну, як 
результат послідовних реакцій -  атаки М-нуклеофілу по положенню 2 піролідинового 
фрагменту, формування піразольного циклу за рахунок подальшої атаки М-нуклеофілу по 
нітрильній групі та наступним розкриттям тіазольного циклу ЬІ-метиламінопропільною 
групою.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універси 

імені Тараса Шевченка
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Не менш важливі результати одержані дисертанткою при дослідженні реакцій 2- 
азагетарил-2-(піролідин-2-іліден)ацетонітрилів з диметилатеталем диметилформаміду. 
Отримані при цьому 3-диметиламінометиліденпохідні є перспективними вихідними 
реагентами в синтезах різноманітних гетеросистем, що було продемонстровано на 
прикладі синтезу похідних піроло[3,2-с]піридину (розділ 4).

Практичні аспекти роботи представлені у розділі 5. Зокрема, авторкою 
запропоновано використання 2-азагетарил-2-(піролідин-2-іліден)ацетонітрилів для 
синтезу ВБг-фіксованих комплексів та спектрофотометричного визначення 3<і-металів.

У шостому експериментальному розділі подані методики синтезу, фізичні і 
спектральні характеристики синтезованих сполук.

Хотілося би відмітити досить складну експериментальну роботу, що проведена 
авторкою при виконанні дисертаційного дослідження. Часто отримувалася суміш 
продуктів, котру необхідно було кваліфіковано проаналізувати. Для доказу будови 
синтезованих сполук широко і цілком слушно використані дані 14- та ЯМР спектрів. 
Інтерпретацією результатів проведено на сучасному рівні з використанням методології 
двомірного ЯМР *Н та методів гетероядерної кореляції. Звертає на себе увагу велика 
кількість представлених рентгеноструктурних досліджень та квантово-хімічних 
розрахунків. Без сумніву, робота виконана на самому високому науковому рівні.

Варто наголосити на тому, що опубліковані результати (17 друкованих праць, з них 
5 статей в наукових фахових журналах та тези 12 доповідей на конференціях різного 
рівня) достатньо повно відображають зміст дисертаційної роботи. Автореферат дисертації 
як за структурою, так і за змістом відповідає основним положенням дисертаційної роботи.

Щодо зауважень до даної роботи, то вони пов’язані із самим її оформленням і є лише 
побажаннями та носять рекомендаційний характер.

• Згідно “Вимог до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій” 
(Бюлетень ВАК України, №9-10, 2011) перший висновок має бути 
узагальнюючий для всієї роботи, де формулюється наукове завдання, що тісно 
пов’язане з назвою дисертації, метою роботи й основними науковими 
положеннями, що захищаються в дисертації. А потім вже викладаються головні 
наукові та практичні результати.

• Висновки повинні віддзеркалювати суть і новизну роботи, містити 
формулювання розв’язаної наукової проблеми, її значення для науки і практики, 
а не анотаційний виклад матеріалу та констатацію фактів (див, зокрема, висновки 
2,3,6).

• Синтез піроло[3,2-е]піридинової системи (стор.139) представлений всього лиш 
одним прикладом. Бажано розширити сферу застосування даної реакції, а також 
отримати інші гетероциклічні системи на основі диметиламінометиліден- 
похідного 4.2.

• В дисертації та авторефераті зустрічаються помилки комп’ютерного набору, 
невдалі терміни, наприклад, “сполуки запускаються в .. .” та ін.
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Зазначу проте, що зауваження не впливають на загальну високу оцінку 
дисертаційної роботи, яка є цілеспрямованим фундаментальним дослідженням.

Вважаю, що робота Кулешової Олени Олександрівни “Циклічні 2-азагетарил-З- 
енамінонітрили в синтезі функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та 
зондів” є закінченою науково-дослідною роботою, в якій розроблені препаративні методи 
синтезу функціоналізованих азагетероциклів на основі перетворень 2-азагетарил-2-(1-ІІ- 
піролідин-2-іліден)ацетонітрилів під дією 1,2-бінуклеофілів та диметилацеталю 
диметилоформаміду, вивчення властивостей синтезованих сполук.

За актуальністю, обсягом виконаного дослідження, науковою новизною та 
практичним значенням одержаних результатів вона відповідає вимогам, що висуваються 
до кандидатських дисертацій (п.п.11,12,13 положення “Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженого 
постановою Кабінету МіністрівУкраїни №567 від 24 липня 2013р.).

Автор роботи Кулешова Олена Олександрівна є висококваліфікованим науковим 
працівником і заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата хімічних наук за 
спеціальністю 02.00.03 -  органічна хімія.

Заступник директора з наукової роботи
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря
Національної Академії наук України
завідувач відділу хімії біоактивних 
азотовмісних гетероциклічних основ 
доктор хімічних наук, професор В.С.Броварець

Відділ діловодства та архіву 
-м.коп) національного університету 
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ВІДЗИВ

офіційного опонента на дисертаційну роботу КУЛЕШОВОЇ ОЛЕНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ 

«Циклічні 2-азагетарил-З-енамінонітрили в синтезі функціоналізованих 

азагетероциклів, металокомплексів та зондів», що представлена на здобуття наукового 

ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 -  органічна хімія

Актуальність та наукова новизна обраної теми дослідження.

Вдале конструювання вихідних сполук для варіативного синтетичного застосування є 

незмінною запорукою успіху подальшого використання та одержання значних за розміром 

бібліотек нових органічних молекул з корисними властивостями. Такий сучасний підхід -  

концентрована увага на детальній структурі синтону та його введення до дерева перетворень 

-  лежить в основі дисертаційної роботи О.О.Кулешової, що присвячена на перший погляд 

простій органічній молекулі з подвійним зв’язком біля одного атома Карбону якого 

знаходяться нітрильна група та азагетарильний замісник, а 2-піролідиновий залишок -  у 

іншого. Такий базовий енамінонітрил є структурно рідкісною, високо реакційно здатною 

органічною молекулярною одиницею, мотивовано спроможною слугувати основою 

широкого наукового дослідження у галузі хімії гетероциклічних сполук та потенційних 

практично важливих органічних молекул. Вказаний підхід і лежить в основі дисертаційної 

роботи О.О.Кулешової, що спланована та виконана як направлений синтез структурно чітких 

нових гетероциклічних сполук та пошуку їх сучасного застосування.

Треба відзначити, що в обраному хімічному просторі такі дослідження є у значній мірі 

піонерськими, що визначає принципову наукову новизну виконаної роботи.

Мета роботи.

Мету дисертаційної роботи сформульовано конкретно, чітко; як викладено вище вона 

полягає у розробці методів одержання жорстко структурно визначених циклічних а-гетарил 

/?-енамінонітрилів (де амінним фрагментом є 2-піролідин), введення останніх як 1,3- 

діелектрофілів у низку перетворень; вивчення широкого кола їх амінування та неочікуваний

Р~~5у.ід № У б О  ит  , і
в ід  " ’ се - г- гШь. ]
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2

перехід до практичних питань застосування отриманих сполук -  вивчення комплесів з фтори 

дами бору та Зсі-металами.

Обговорення результатів та змісту роботи.

Викладенню результатів одержаних автором передує перший розділ - літературний 

огляд (38 стор., 98 посилань), присвячений методам синтезу, реакціям та застосуванню 2-(1- 

ІІ-піролідин-2-іліден)ацетонітрилів та їх бензоаналогів у якому детально розглянуті та 

проаналізовані літературні данні за вказаною темою, систематизовані особливості та загальні 

шляхи одержання цільових сполук з критичним відображенням спроможності їх 

використання; наведені та узагальнені реагенти та умови синтезів. Треба відзначити, що цей 

матеріал опубліковано як розділ у оглядовій статті що надрукована в Укр. Хім. Журналі.

Наукові факти наведені у першому розділі, дозволяють зробити висновок про 

перспективність систематичного дослідження у визначеному напрямку хімічної науки.

Другий розділ дисертаційної роботи розпочато з викладення результатів 

експериментальних досліджень з розробки зручних препаративних методів синтезу 2- 

азагетарил-2-(піролідин-2-іліден)ацетонітрилів. Так, вдосконалено раніш відому методику та 

знайдено шлях за яким суттєво підвищено вихід цільових сполук та введено нові 

гетероциклічні залишки -  реакцію піролід-2-ону з РОСІз та відповідним 

гетарилацетонітрилом у діоксані (у одну стадію), що дозволило розпочати подальші 

дослідження на базі 10 прикладів гетарил енамінонитрилів. За класичною схемою 

досліджень було проведено визначення будови цільових молекул, які можуть існувати у 

таутомерних формах, методами 14 та ЯМР спектроскопії. Встановлено, що г-ізомер за 

отриманими даними є єдиним реально існуючим ізомером, що підтвердило РСД кристалів. 

Зважаючи на те, що молекули 2-азагетарил-2-(піролідин-2-іліден)ацетонітрилів мають у 

своєму складі декілька атомів Нітрогену, логічно було перейти до класичної, але складної 

задачі регіоселективного Ічі-апкілування цільових сполук або пошуку альтернативних шляхів

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


з

утворення ІЧ-алкільованих похідних. Для цього запропоновано новий підхід до 2-азагетарил- 

2-(1-ІІ-піролідин-2-іліден)ацетонітрилів що полягає в конденсації Иа - гетарилацетонітрилу, 

з піроліній метил сульфатом, а вихідний 1-Я-піролідин-2-он синтезують взаємодією 

хлорангідриду хлормасляної кислоти з належним аміном з наступною циклізацією в 

присутності калій треот-бутилату. Такий підхід дозволяє отримати великий набір 

різноманітних замісників Л = гетарил при атомі Нітрогену з суттєвими виходами 57-91%. 

Досліджено структуру цільових сполук, що є Е-ізомерами, наведена будова у кристалічному 

стані за даними РСД, тоді як у розчині встановлено існування суміші Е- та Z-iзoмepiв (ЯМР 

дослідження).

Для активації -  підвищення електрофільності -  другого положення піролідину 

виконана кватернізація атому Нітрогену гетероцикла вже на першій стадіі синтезу, одержані 

цільові молекули з фрагментами бензотіа- та бензоксазолами, будова їх визначена даними 

ЯМР та РСД. Значний інтерес викликає синтез сполук ряду оксіндолу розроблених автором, 

для якого використано трансформацію індолін-2,3-діону до імідоілхлориду та конденсацію з 

гетарилацетонітрилом.

Третій розділ дисертаційної роботи присвячено реакціям 2-азагетарил-2-( 1 -Я-піролідин-2- 

іліден)ацетонітрилів з 1,2-бінуклеофілами -  гідразинами та гідроксил аміном. Знайдено що 

механізм реакції включає приєднання нуклеофілу, спіроциклізацію та розкриття циклу з 

утворенням єдиного регіоізомеру піразолу або ізоксазолу за механізмом АИБАКО -  

наприклад - З-(со-амінопропіл)- 4-азагетарил-5-амінопіразолів. Останні вивчені за допомогою 

методів ЯМР, 14 спектроскопії та РСД.

Значний інтерес викликає наступна частина роботи, що присвячено регіоселективній 

функціналізації аміногруп наявних у отриманих молекулах. Пряме метилування проходить 

по вторинній аміногрупі, але її Вос-захист дає змогу одержати основу Шиффа по первинній 

аміногрупі та відновити її до бензильної. На прикладі бензімідазоліл заміщеного піразолу 

проведено реакцію з ортоефіром у присутності оцтового ангідриду що призводить до
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сполуки, що містить фрагмент піразолопіримідину, який є основою класу інгібіторів глікоген 

синтази кінази 3 -  ензиму, що бере участь у розвитку таких хвороб як діабет II типу, хвороба 

Альцгеймера, рак, нейродегенеративні розлади та запалення. Взаємодія з третбутилнітритом 

проходить через стадію утворення діазосполуки, а наступна нуклеофільна атака атомом 

Нітрогену імідазолу діазогрупи приводить до утворення представника досі невідомого класу 

сполук -імідазотриазину.

Амінофункція піразолу була використана у перетвореннях за класичною методикою 

реакції Зандмейєра, або за модифікованим методом синтезу з використанням трет-бутил 

нітриту та кристалічного йоду для введення галогену а також шляхом поступових 

перетворень для модифікації п’ятого положення піразолу ароматичним, стерильним або 

гетероароматичним замісником за реакцією крос-каплінгу Сузукі-Міяура. За іншим методом 

введення ароматичного замісника в 5-те положення піразолу була виконана низка 

перетворень - відновлюване дезамінування з утворенням незаміщеного піразолу, що має 

реакційноздатну СН-групу, та каплінг за каталітичною дією ацетату паладію.

Встановлено, що при дії метилгідразину на бензоксазоліл заміщені енамінонітрили 

утворювалась суміш двох структурних ізомерів при співвідношенні між ними 1:1, що були 

розділені колонковою хроматографією та ідентифіковані методами ЯМР та РСД. Другий 

ізомер являє собою продукт розкриття оксазольного циклу. В сполуках, що містять 

кватернізований центр реакція з 1,2-бінуклеофілами проходить з повною регіоселективністю 

-  за наявністю бензоксазольного та бензімідазольного циклів утворюються виключно 

продукти їх розкриття, адля сполуки з залишком бензотіазолу розкриття тіазольного циклу 

відбувається на другому етапі з одночасним формуванням азепіну. Будова сполук була 

доведена із використанням методик двовимірного ЯМР та РСД.

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячений реакціям 2-азагетарил-2- 

(піролідин-2-іліден)ацетонітрилів з диметилацеталем диметилформаміда що призводить до 

утворення відповідних продуктів формулювання - диметаламінометиліденів у випадку
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сполук з бензтіа- та оксазольними фрагментами, що пояснюється лімітуючую стадією 

депротонування ІЧН-звязку (різниця рКа азагетероциклів). Вони є проміжними сполуками на 

шляху до створення різноманітних гетероциклічних систем за допомогою включення у 

реакцію наявну нітрильну групу -  так, після пере амінування з бензиламіном дією етил ату 

натрію одержано піроло[3,2-с]піридин-6-імін , що існує в розчині у вигляді двох таутомерів: 

іміну та енаміну та у вигляді іміну в твердому стані. Ця сполука є надзвичайно чутлива до 

присутності протонодонорів, що було використано для розробки методики визначення води 

флюорометричним методом (за гасінням флюоресценції) в апротонних розчинниках. На 

прикладі ДМСО показано, що межа виявлення води складає 0.068%.

П’ятий розділ дисертаційної роботи присвячено синтезу та застосування метало- та 

боровмісних комплексів на основі 2-азагетарил-2-(піролідин-2-іліден)ацетонітрилів та їх 

бензоаналогів. Вр2-Фіксовані комплекси на основі 2-азагетарил-2-(піролідин-2- 

іліден)ацетонітрилів, що є водостійкими, мають великі Стоксові зсуви (до 9000 см-1),високу 

яскравість (до 86400 л»моль-1*см-1), сольватофлюорохромію та флюоресцентні в твердому 

стані, можуть бути використані як для біологічних досліджень, так і для створення 

пластикової електроніки.

Показано, що плівки полімерних композитів з добавками металокомплексів 2-азагетарил-2- 

(піролідин-2-іліден)ацетонітрилів з N1(11), Со(ІІ) та Си(ІІ) (МЬ2) мають фотовольтаїчні 

властивості. Величина електричного потенціалу поверхні досягає 180 мВ у випадку СоЬ2. 

Показано, що за умов кислотності біологічних рідин спектрофотометричневизначення 

мікрокількостей 2п(ІІ) і Си(ІІ) може бути здійснено із застосуванням 5-заміщених 2- 

азагетарил-2-(3-оксоіндолін-2-іліден)ацетонітрилів як хромофорних реагентів, так як вони 

характеризуються низькою межею виявлення йонів металів (на рівні 0.4-1.0 мкмоль/л) при 

високій контрастності реакції (ДА, > 70 нм).

Таким чином, О.О.Кулешовою проведено цілеспрямоване дослідження в галузі 

синтетичної органічної хімії, виконане на високому сучасному рівні. Всі висновки автора
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обгрунтовані необхідними даними елементного аналізу та фізико-хімічних досліджень, 

достовірні та сумніву не викликають. Особливо треба відмітити чітке використання даних 

спектрів ЯМР, які інтерпретовані дуже ретельно та професійно.

В роботі зустрічаються окремі друкарські помилки (напр. стор.81, 98 ...), але їх 

кількість суттєво незначна.

Рецензент не має зауважень, що торкаються суті та загальних результатів роботи - її 

висока якість підтверджена публікаціями у високо рейтингових наукових виданнях. Обсяг 

наукових досліджень, що входять до дисертації, вражає.

Автореферат повністю відповідає змісту дисертації.

Як висновок з вищенаведеного, я стверджую, що робота за своєю актуальністю, 

об'ємом та науковою значущістю повністю задовольняє вимогам, що пред'являються до 

дисертацій представлених на здобуття вченого ступіня кандидата хімічних наук, а її автор -

О.О.Кулешова заслуговує присудження вченого ступіня кандидата хімічних наук.

Офіційний опонент 

завідувач відділом хімії 

фторорганічних сполук ЮХ НАНУ

доктор хімічних наук, професор

І п і г , .^  /р.

ІГГ. .ІІ1.У«,;    ■ - ,,
; Національної жщцтлЯ наук ■> :ф««ни
І * . 2 0 0 р.

НЛ".іп діловодства та архіву 
національного університету 

Тараса Шевченка
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