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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Прості боронати, що містять аліфатичні, 

(гетеро)ароматичні, алкенільні та алкінільні замісники, є добре вивченими 

сполуками, що широко використовуються в якості універсальних будівельних 

блоків для органічного синтезу. В той час як методи одержання простих боронатів є 

відомими та добре відпрацьованими, актуальною на сьогодні є стратегія 

використання поліфункціональних боровмісних будівельних блоків. Цікавими як з 

фундаментальної, так і з прикладної точок зору є α-гетерозаміщені боронати. Хоча 

деякі гетерозаміщені боронати є добре вивченими, дана галузь органічної хімії має 

суттєві прогалини. Так, найменш дослідженими серед α-гетерозаміщених боронатів 

є ацилборонати. Дані сполуки, в котрих атом бору є безпосередньо зв’язаним з 

карбонільною групою, вважались «міфічними», а всі спроби їх одержання не були 

успішними до 2007 р. внаслідок високої нестабільності sp
2
-В-ацилборонатів. 

Використання захисних груп для боронового фрагменту, в котрих атом бору є 

тетракоординованим (sp
3
-гібридизованим), дало можливість одержувати дані 

сполуки. Серед таких груп N-метилімінодіацетильний захист (MIDA) є найбільш 

зручним з огляду на стабільність сполук та їх фізико-хімічні властивості. Відомі 

методи одержання цих сполук виявились непрактичними, отже необхідною була 

розробка нових методів їх синтезу. 

Окремої уваги заслуговує перший гомолог класу ацилборонатів – форміл 

MIDA боронат. Дана сполука привертала увагу дослідників, але спроби її одержання 

не були успішними, внаслідок чого її назва часто супроводжувалась прикметником 

«невловима». Від форміл MIDA боронату очікувався спектр перетворень, типовий 

для аліфатичних альдегідів, котрий відкриває шлях до різноманітних                            

α-гетерозаміщених боронатів.  

α-Галогенокетони є одними з базових діелектрофілів в органічній хімії. 

Відомі приклади α-борил-α-галокетонів обмежуються лише ароматичними 

сполуками. Одержання речовин даного класу з функціоналізованими аліфатичними 

замісниками та вивчення їх реакційної здатності залишались відкритими питаннями. 

Таким чином, одержання та дослідження α-гетерозаміщених боронатів, 

особливо ацилборонатів та α-борил-α-галокетонів, є актуальними з точки зору 

розширення меж борорганічної хімії та збагачення органічної хімії 

високофункціоналізованими сполуками для вирішення складних синтетичних задач. 

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

виконувалася у рамках держбюджетної теми «Селективність у реакціях карбо-, 

гетероциклізації і функціоналізації для медичної хімії та сталого розвитку» 

№19БФ037-06. 

Мета і завдання дослідження.  Метою даної роботи є дослідження хімічних 

властивостей аліфатичних ацил MIDA боронатів та  аліфатичних α-борильованих          

α-галогенокетонів. Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання:      

1) розробити зручний та практичний метод синтезу ацил MIDA боронатів;                   

2) дослідити хімічні властивості ацил MIDA боронатів, а саме: взаємодію з 

нуклеофілами та функціоналізацію за метиленовою групою; 3) розробити метод 

одержання форміл MIDA боронату; 4) дослідити спектр його хімічних перетворень 

під дією гетероатомних (N-,O-,S-) та С-нуклеофілів; вивчити можливість 

перетворення одержаних аддуктів з С-нуклеофілами в функціоналізовані ацил 

MIDA боронати; 5) оптимізувати метод синтезу α-борил-α-галогенокетонів з 
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функціоналізованими аліфатичними замісниками;  дослідити їх взаємодію з моно- та 

динуклеофілами. 

Об’єкт дослідження – α-Гетерозаміщені MIDA боронати. 

Предмет дослідження – Методи синтезу ацил MIDA боронатів та                     

α-борильованих α-галогенокетонів. Вивчення їх хімічних властивостей. 

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

13
С та 

11
B, ІЧ спектроскопія, мас-спектрометрія, елементний аналіз, 

рентгеноструктурний аналіз, хроматографія. 

Наукова новизна отриманих результатів: Розроблено зручний та короткий 

метод синтезу трифункціональної сполуки з двома ланцюговими атомами карбону – 

1-(триметилсиліл)-вініл MIDA боронату. Дана сполука доповнює відомі раніше       

С2-будівельні блоки, що було підтверджено ортогональними перетвореннями за 

кожною з функціональних груп. 

Запропоновано метод одержання ацилборонатів дигідроксилюванням               

1-алкеніл MIDA боронатів з наступним С-С розщепленням дією перйодатної 

кислоти. Цей підхід є компліментарним до відомого раніше озонолізу, але більш 

зручним з експерементальної точки зору.  

Розроблено метод генерування in situ форміл MIDA боронату окисненням 

гідроксиметил MIDA боронату в умовах реакції Сверна. Цей процес є першим 

відомим прикладом одержання формілборонату та третім прикладом синтезу 

формілборних сполук. Сполуку охарактеризовано методом ЯМР та здійснено підбір 

умов її реакцій з різноманітними нуклеофілами, що відкриває шлях до широкого 

кола різноманітних α-гетерозаміщених боронатів. Виходячи з форміл MIDA 

боронату, синтезовано невідомі раніше гідроксиборонати пропаргільного типу та 

борильовані альдолі, котрі було окиснено до алкініл-заміщених ацилборонатів та                            

β-дикарбонільних боронатів – перспективних боровмісних 1,3-діелектрофілів. 

Сполуки обох типів (у вигляді будь-яких В-похідних) були невідомі до цього часу.  

В літературі описані α-борильовані α-галогенокетони, що містять виключно 

ароматичні замісники. В даній дисертації коло сполук цього типу, було розширено 

аліфатичними сполуками, що містять функціональні групи (етери, естери, 

карбамат). Було вивчено коло застосування методу та його обмеження. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено метод 

генерування форміл MIDA боронату – універсального (С1–В) – будівельного блоку 

та досліджено широкий спектр його реакцій з С-нуклеофілами, який не є вичерпним. 

Показано, що взаємодія даної карбонільної сполуки з С-нуклеофілами проходить з 

утворенням різноманітних α-гідроксиборонатів, котрі є прекурсорами до 

ацилборонатів та інших α-гетерозаміщених боронатів. Таким чином, використання 

цієї сполуки дозволяє відносно легко вводити (С1–В)-фрагмент в різні органічні 

молекули, тим самим розширюючи хімію α-гідрокси- та ацил MIDA боронатів – 

сполук, що знайшли застосування в лігуванні пептидів. Виходячи з форміл MIDA 

боронату, через посередництво відповідних α-гідроксиборонатів, було одержано 

борильовані інони та дикарбонільні боронати. Сполуки обох типів є                         

1,3-діелектрофілами, перспективними для синтезу борильованих гетероциклів, як 

було показано на прикладах одержання борильованих піразолів. Іншими 

діелектрофілами, що були одержані в цій роботі, є α-борильовані α-галогенокетони. 

Ці сполуки також є попередниками борильованих гетероциклів, як було показано на 

прикладах одержання борильованих тіазолів та фурану. Окрім цього, було 
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синтезовано трифункціональний С2-будівельний блок – 1-(триметилсиліл)вініл 

MIDA боронат і показано можливість його ортогональних перетворень за трьома 

функціональними групами. 

Таким чином, основним практичним результатом даної роботи є збагачення 

органічної хімії новими методами одержання поліфункціональних сполук, що 

містять електрофільні центри в поєднанні з латентним бороновим фрагментом. 

Особистий внесок здобувача є базовим та вирішальним на всіх етапах 

дослідження. Постановка мети та завдань дисертаційного дослідження, обробка та 

систематизація основної частини літературних відомостей, генерування ідей та 

перевірка їх дієвості були виконані здобувачем самостійно. Переважаючий обсяг 

експериментальної роботи, а саме, розробка та оптимізація методів синтезу цільових 

сполук, аналіз результатів спектральних досліджень та встановлення будови 

одержаних сполук було виконано автором особисто; синтез ряду сполук було 

проведено спільно з Мазуренком І.В. та Ле В.Х. за сприяння к.х.н. Тимцуніка А.В., 

д.х.н., проф. Толмачова А.О. та к.х.н. Горічка М.В. Обговорення результатів 

досліджень проводилось з керівником – д.х.н., проф. Войтенко З.В. та д.х.н., доц. 

Григоренком О.О. Консультації стосовно презентації одержаних результатів у 

дисертаційній роботі було проведено разом з керівником – д.х.н., проф. Войтенко 

З.В. та д.х.н., доц. Григоренком О.О. Публікації готувались до друку разом з  к.х.н., 

доц. Григоренком О.О. і Кучковською Ю.О. та обговорювались із науковим 

керівником – д.х.н., проф. Войтенко З.В. ЯМР дослідження проводились спільно з 

к.х.н. Козицьким А.В. та Бреславським А.Я. Рентгеноструктурні дослідження 

виконувались у співробітництві з к.х.н. Русановим Е.Б. ІЧ-спектроскопічні 

дослідження проведено за участі Гудзенко Н.В.  

Апробація матеріалів дисертації. Результати роботи були представлені на 

трьох міжнародних наукових конференціях: XVIII Міжнародній конференції 

студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (м. Київ, 17–19 травня 2017 р.);     

XX Міжнародній конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (м. 

Київ, 15–17 травня 2019 р.); XXI Міжнародній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених "Сучасні проблеми хімії" (м. Київ, 20-22 травня 2020р.). 

Публікації за темою дисертації.  За темою дисертації опубліковано 5 статей 

у фахових журналах, з них 4 статті – у провідних міжнародних фахових виданнях, та 

представлено у 3-х тезах доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 180 сторінках та 

складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків роботи, переліку 

використаних джерел (157 найменувань), а також додатків, містить 12 рисунків, 74 

схеми та 1 таблицю. Перший розділ (огляд літератури) присвячено сучасним 

відомостям про α-гетерозаміщені боронати, серед яких особливу увагу приділено 

ацилборонатам. У розділах 2 – 4 проводиться опис та обговорення результатів 

дисертаційної роботи, а саме: розробка методів одержання та дослідження хімічних 

та фізико-хімічних властивостей гетерозаміщених боронатів, а також можливі 

застосування синтезованих сполук. У розділі 5 надано детальний опис 

експериментальних процедур одержання нових сполук, їх спектральних 

характеристик та фізичних властивостей. У додатках наводяться найбільш показові 

ЯМР спектри одержаних сполук. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Розділ 1 – це огляд літературних відомостей про α-гетерозаміщені боронати. 

Проведено аналіз відомих ковалентно-зв’язаних α-гетерозаміщених боронатів і 

з’ясовано, що цей клас сполук представлений похідними елементів ІІІ–VII груп, а 

спектр їх хімічних перетворень є різноманітним й включає як реакції за борильним 

фрагментом, так і перетворення, що цей фрагмент залишають в незмінному стані. 

Тим не менш, наявність фрагменту бороната зазвичай має суттєвий вплив на перебіг 

реакцій біля атому карбону, що є безпосередньо з ним зв’язаним. В той час як певні 

класи (наприклад, α-галоборонати) є давно відомими та добре дослідженими, інші ж 

(наприклад, ацилборонати) є новими сполуками, піонерські дослідження з методів 

одержання та застосування яких активно проводяться в наш час та є актуальними. 

Тому особливу увагу приділено принципово новому класу борорганічних сполук – 

ацилборонатам та їх попередникам - α-гідроксиборонатам (Розділ дисертації 1.4). 

Розділ 2.  «Нові α-гетерозаміщені вінілборонати» охоплює перші спроби 

одержання  ацилборонатів з алкеніл- та алкінілборонатів. Відтворення літературних 

процедур підтвердило, що ацилтрифлуороборати калію 1 дійсно можуть бути 

одержані за відносно короткою синтетичною послідовністю, але їх фізико-хімічні 

властивості, в першу чергу, важкорозчинність в апротонних розчинниках, суттєво 

звужували коло методів органічного синтезу, що могли бути застосовані для 

вивчення їх хімічних властивостей. Навпаки, ацил MIDA боронати 2 є ковалентними 

сполуками, розчинними в більшості органічних розчинників. А MIDAB група є 

стійкою в різноманітних хімічних перетвореннях. Єдиний відомий на той час 

багатостадійний метод їх синтезу не дозволяв одержувати бажані ацилборонати в 

препаративних кількостях, тому першим завданням стала розробка препаративного 

методу одержання ацил MIDA боронатів 2 (Рис.1). 

 
Рис. 1:  Структрура ацилтрифлуороборатів калію 1 та ацил MIDA боронатів 2.  

Під час спроб синтезу ацил MIDA боронатів виходячи з алкеніл-заміщених 

боронатів, було одержано цікаву трифункціональну сполуку з двома ланцюговими 

атомами карбону – 1-триметилсиліл-заміщений вінілборонат 3. Сполуку 

синтезовано літіюванням відомого 1-(бромо-вініл)триметилсилану 5, утворенням 

комплексу з триметилборатом та заміною лігандів біля атому бору на MIDA (Схема 

1). 

 
Схема 1: Одержання 1-(триметилсиліл)вініл MIDA боронату. 

Далі було досліджено можливість ортогональної функціоналізації сполуки 3 

за всіма трьома функціональними групами (Схема 2). Знайдено, що:                                  

1) йододесилілювання проходить успішно з утворенням 1-йодовініл MIDA боронату 

8; 2) як триметилсилільна, так і MIDAB- групи є стійкими до реакції обміну на 
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дейтерій в умовах CF3COOD або CF3COOD/NBu4F; 3) реакція з mCPBA призводить 

до кількісного утворення епоксиду 9, котрий виявився надзвичайно інертним до дії 

кислот (H2SO4/H2O, HClO4, HCOOH, CF3COOH) та нуклеофілів (NaN3/NH4Cl, 

EtSH/Et3N, EtSH/BF3·Et2O, Me2CuLi and n-Bu2CuLi, Me2CuLi/BF3·Et2O, PhMgBr/CuI, 

та Me3Al); 4) сполучення Сузукі – Міяура було успішно проведено як з 

електронозбагаченими, так і електронодефіцитними арильними, гет-арильними та 

вінільними бромідами, привело до одержання вінілсиланів 11(a-e).  

 
Схема 2: Одержання 1-(триметилсиліл)-вініл MIDA боронату. 

Таким чином, було розроблено зручний метод синтезу 1-(триметилсиліл)-

вініл MIDA боронату 3 – трифункціонального С2-будівельного блоку. Було показано 

можливість проведення селективних перетворень за всіма трьома функціональними 

групами, що робить сполуку перспективним «маленьким» будівельним блоком для 

введення в молекули високофункціоналізованого С2 – фрагменту. 

Розділ 3.  «Аліфатичні ацилборонати»  складається з двох частин. Перша з 

них присвячена одержанню ацил MIDA боронатів шляхом окиснювального 

розщеплення вініл MIDA боронатів. На початок 2017 р. було відомо лише 2 підходи 

до синтезу цих сполук: перший є складним багатостадійним процесом, ключовою 

стадією другого є озоноліз, що вимагає наявності спеціального обладнання. Тож 

пошук більш зручного методу синтезу даних сполук був актуальним. В якості 

модельної сполуки для відпрацювання методу був обраний фенілацетил MIDA 

боронат 12. Відомим підходом до одержання карбонільних сполук є окиснювальне 

розщеплення кратних С–С зв’язків, отже, попередником ацилборонату 12 був 

обраний алкенілборонат 13, котрий було синтезовано шляхом алкілування аніону 

біс(пінаколоборил)метану 15 з наступним олефінуванням ацетальдегіду (процес, 

відомий як реакція «бора-Віттіга»). Одностадійна заміна захисної групи привела до 

алкеніл MIDA боронату 13 (був виділений мажорний діастереомер Z-13) (Схема 3). 

 
Схема 3: Синтез алкенілборонату Z-13. 
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Алкенілборонат Z-13 було використано для дослідження окиснювального 

розщеплення. Відомо, що зв’язок C–B є схильним до окиснення. З огляду на це 

збереження даного зв’язку при окисненні карбонового ланцюга є достатньо 

складною задачею. Були проведені експерименти з використанням: а) KMnO4; б) 

RuO4;              в) епоксидування з наступним доокисненням H5IO6 або NaIO4; г) 

каталізоване OsO4 дигідроксилювання з наступним доокисненням H5IO6 або NaIO4 з 

варіюванням умов проведення. Використання KMnO4 в нейтральних і в кислих 

умовах призводило до утворення α-гідроксикетону, що виявився стійким до 

подальшого окиснення. Застосування RuO4 виявилось нетолерантним до зв’язку      

C–B. Епоксидування алкену Z-13 проходить з кількісним виходом, але одержаний 

епоксид є стійким до подальшого окиснення. Дигідроксилювання алкенілборонату 

за стандартних умов відбувається з високим виходом з утворенням діолу 18, котрий 

було введено в розщеплення під дією NaIO4 та H5IO6. В першому випадку бажаний 

фенілацетил MIDA боронат утворювався в мінорних кількостях внаслідок 

переокиснення до фенілоцтової кислоти. Взаємодія сполуки 214 з перйодатною 

кислотою дала позитивний результат: цільовий фенілацетил MIDA боронат 12 був 

виділений з виходом 71% (Схема 4). 

 
Схема 4: Одержання фенілацетил MIDA бороната 12. 

Слід зазначити, що під час проведення даного дослідження, групою 

канадських вчених було запропоновано схожий за хімічною ідеологією метод 

окиснення діолів за допомогою перйодату натрію. Основними відмінностями 

запропонованого нами методу є гомогенні та більш м’які умови проведення реакції: 

реакція проходить в гомогенному розчині в ТГФ при 0°С за 10 хвилин. 

Далі було вивчено його певні хімічні властивості. Окрім відомих реакцій, 

таких як бромування та утворення силіл-єноляту, недослідженою була взаємодія з 

типовими для карбонільної групи нуклеофілами. Виявлено, що взаємодія з м’якими 

нуклеофілами (TsNHNH2 та Me3SiCN) успішно призводить до утворення 

відповідних гідразону 19 та ціаногідрину 20, в той час як жорсткі С-нуклеофіли 

(EtMgBr та н-BuLi) призводять до деструкції сполуки (Схема 5). Окрім цього, було 

одержано силілєнолят й досліджено ряд його перетворень. Спроба одержання Li-

єноляту призвела до цікавого результату – утворення фенілацетокси MIDA боронату 

(деталі – в розділі дисертації 3.1) 

 
Схема 5: Реакції ацилборонату 12 з м’якими нуклеофілами. 

З проведених екпериментів зроблено висновок, що хімія карбонільної групи 

та α-метиленової ланки ацил MIDA боронатів нагадує поведінку карбонільної групи 

кетонів, але має суттєві відмінності, спричинені наявністю MIDAB-групи. 

Частина 2 розділу 3 присвячена одержанню та дослідженню реакційної 

здатності форміл MIDA боронату – першого гомологу ряду ацилборонатів. 
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Станом на початок 2020 р. загалом було розроблено 5 методологічно різних 

підходів до синтезу ацил MIDA боронатів (детально – в розділі 1.4.2). Відомі методи 

охоплюють широке коло субстратів, але одержання найпростішого представника 

даного класу – форміл MIDA боронату 21 не є можливим з їх використанням.  

Ретросинтетичний аналіз карбонільної сполуки 21 привів до відомого 

прекурсору – гідроксиметил MIDA боронату 22, що може бути одержаний з 

комерційно доступного бромометилборонату 23 (Схема 6).  

 
Схема 6: Ретросинтетичний аналіз форміл MIDA боронату 21. 

Одержавши гідрокси-сполуку 22, було проведено спроби її окиснення (з 

наступним виділенням) типовими методами для окиснення аліфатичних спиртів в 

альдегіди, а саме: а) реагентом Десса – Мартіна; б) піридинію хлорохроматом; в) за 

Сверном (ДМСО / (COCl)2 / NEt3 / ацетон) (Схема 7). В усіх випадках було одержано 

важкоідентифіковані суміші, що підтвердило здогадки про нестабільність сполуки 

21. З перелічиних вище методів, окиснення за Сверном проводиться за найбільш 

м’яких умов,  тому подальші експерименти проводились саме з варіюванням умов 

реакції Сверна (деталі – в розділі дисертації 3.2.1).  

 
Схема 7: Синтез форміл MIDA боронату 21. 

Повна конверсія та неможливість виділення карбонільної сполуки 

переконали в її нестабільності. Оскільки органічна хімія є багатою на приклади 

нестабільних сполук, що генеруються у розчинах та успішно використовуються в 

подальших перетвореннях (наприклад, аліфатичні діазосполуки, Li та Mg-органічні 

сполуки, єноляти елементів І та ІІ груп періодичної системи), наступним кроком 

була спроба генерування форміл MIDA боронату in situ з перехопленням типовими 

для альдегідів нуклеофілами. В якості таких були обрані тозилгідразин 24 та 

стабілізований іллід Віттіга 25. В обох реакціях було одержано бажані продукти: 

гідразон 26 та алкенілборонат 27 з високими виходами. Окрім цього, було проведено 

приєднання фенілмагній хлориду 28. Бажаний гідроксиборонат 29 було одержано з 

виходом 36%, незважаючи на нетипові умови проведення реакції з реагентом 

Гриньяра (розчинник – CH3CN/ДМСО). Успішний перебіг приєднання свідчить про 

те, що швидкість взаємодії формілборонату 21 з PhMgCl є більшою за швидкість 

депротонування ацетонітрилу (Схема 8).  

 
Схема 8: Генерування формілборонату 21 та його перехоплення нуклеофілами. 

Одержані результати є непрямими доказами утворення форміл MIDA 

бороната в умовах реакції Сверна. Вони надихнули на пошук прямих доказів, 
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одержаних фізико-хімічними методами. Оскільки основним методом дослідження в 

даній роботі є спектроскопія ЯМР, було проведено експеримент окиснення в 

дейтерованих розчинниках з наступною зйомкою ЯМР спектрів 
1
Н та 

13
С 

безпосередньо реакційної суміші. Так було виявлено, що окрім залишкових сигналів 

розчинників, NEt3·HCl та мінорних домішок, єдиний набір сигналів, що 

залишається, може бути чітко співвіднесений із запропонованою стуктурою форміл 

MIDA бороната 21 (деталі – в розділі дисертації 3.2.1). Також було досліджено 

стійкість сполуки у розчині шляхом зйомки 
1
Н-ЯМР спектрів через певні часові 

інтервали. З’ясовано, що сполука 21 є помірно стійкою за низьких температур в 

розчині (–20 ˚С протягом 24 год), але  менш стійкою за кімнатної температури. 

Більш тривале зберігання (7 діб; –20 ˚С) призводить до суттєвої деградації, 

ймовірною причиною якої є олігомеризація, подібна до олігомеризації 

формальдегіду та деяких аліфатичних альдегідів. 

Підрозділ 3.2.2 охоплює дані дослідженнь  реакційної здатності сполуки 

21 з гетероатомними нуклеофілами. Було проведено ряд реакцій, типових для 

альдегідів. Окрім згаданого вище утворення гідразону 26, алкену 27 та аддукту 

Гриньяра 29, було знайдено, що сполука успішно вступає в реакції утворення 

ациклічних та циклічних ацеталів 30, 31, тіоацеталю 32 та оксиму 33. Окрім цього, 

форміл MIDA боронат 21 показав успішні результати відновного амінування з 

ароматичним, первинними та вторинними аліфатичними амінами та естерами 

амінокислот (Схема 9). 

Підрозділ 3.2.3 описує взаємодію формілборонату 21 в реакціях з 

утворенням С–С зв’язків. Основою органічної хімії є реакції утворення (рідше – 

розриву) С–С зв’язків. Отже для більш повного розкриття прикладного застосування 

формілборонату 21 було вивчено його взаємодію з С-нуклеофілами 

металоорганічної природи. Виявлено, що на відміну від PhMgCl, використання 

більш основних аліфатичних реагентів (n-BuLi, MeLi, EtMgCl) призводить до 

деструкції сполуки, й очікуваних продуктів приєднання за карбонільною групою не 

було виділено.  

 
Схема 9: Реакції форміл MIDA бороната з гетероатомними нуклеофілами. 

Використання купратних реагентів (Me2CuLi, Bu2CuLi) також не було 

успішним. Прості аліфатичні Zn-органічні сполуки (ZnEt2, BuZnCl) виявились 
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інертними до формілборонату, навіть із застосуванням активуючих реагентів 

(BF3·Et2O; Me3SiCl; CuI). Використання більш активного алілцинк броміду було 

більш успішним й привело до утворення очікуваного продукту приєднання. 

Оптимізація умов проведення показала, що найкращі результати можуть бути 

досягнені в умовах in situ генерування аллілцинкових реагентів, що каталізується 

титаноцен дихлоридом 36. Таким чином, було одержано ряд гомоаллілових                

α-гідроксиборонатів з первинним, вторинним та третинним замісниками біля                 

α-карбону. Відомо, що приєднання алілцинкових реагентів до карбонільних сполук 

відбувається через 6-членний перехідний стан, що спричинює алільне 

перегрупування. Таке перегрупування показово спостерігалось у випадку 3-метил-

бут-2-енілброміду 37с. Аліфатичні йодиди в даних умовах виявились інертними. У 

той же час, використання менш відомих пропаргіл-/алленілцинкових реагентів 

(одержаних з відповідних пропаргіл бромідів) було успішним. У випадку 

незаміщеного пропаргіл броміду 37f було одержано очікуваний гомопропаргіловий 

гідроксиборонат 38f, а при застосуванні заміщених за ацетиленовим карбоном 

пропаргіл бромідів 37(g,h) спостерігалась конкуруюча пропаргіл-алленова 

ізомеризація. Реакція α-бромокарбонільної сполуки 37i супроводжувалась 

частковою дегідратацією. Таким чином, було одержано ряд гомоалілових 38(a-e), 

гомопропаргілових та алленільних 38(f-h) α-гідроксиборонатів (Схема 10). 

 
Схема 10: Приєднання аліл- та пропаргілцинкових реагентів до формілборонату 21. 

Одержані сполуки є цікавими, але специфічними. Для практичного 

застосування формілбороната було бажаним розширити коло С-нуклеофілів. Для 

цього було здійснено пошук балансу між низькою основністю та достатньою 

нуклеофільністю по відношенню до карбонільної групи. Оптимальними 

претендентами, що відповідали б обом критеріям, є титанорганічні сполуки, котрі 
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можуть бути одержані з відповідних Li- та Mg-органічних сполук та доступного 

ClTi(OiPr)3 39.  

Отже, було проведено тестування титанових реагентів алкільного, арильного, 

алкенільного та алкінільного типів. У випадку BuTi(OiPr)3 40 було одержано з 

низьким виходом бажаний продукт приєднання. PhTi(OiPr)3 41 показав значно 

кращий результат у порівнянні з PhMgCl (вихід 53% замість 36%). Нестабільний 

вініл-титановий реагент 42 не призвів до бажаного гідроксиборонату (Схема 11). 

 
Схема 11: Взаємодія формілборонату 21 з Ti-органічними реагентами. 

Дані результати показали можливість приєднання алкіл- та арилтитанових 

реагентів до карбонільної групи, але справжнім успіхом стало приєднання алкініл-

титанових сполук 45(a-i). Так продукти приєднання – α-гідроксиборонати 

пропаргільного типу 46(a-i) були успішно одержані на широкому колі субстратів. 

Умови реакції є толерантними до багатьох функціональних груп: силан, етер, 

первинний хлорид, ацеталь, карбамат та нітрил. Обмеження методу включають 

незаміщений ацетилен 44 та алкіни, що містять естерну групу: супряжену 44l, та  

ізольовану 44k (Схема 12). 

 
Схема 12: Приєднання алкініл-титанових реагентів до форміл MIDA боронату. 
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Гідроксиборонати пропаргільного типу (у вигляді будь-яких похідних) не 

були відомими до цього часу, отже наведений вище метод їх одержання є першим. 

Надзвичайно важливим класом С-нуклеофілів є єноляти карбонільних 

сполук, а саме – кетонів, естерів, нітрилів. Тож наступним кроком було дослідження 

альдольної реакції з використанням формілборонату 21.  

Було протестовано Li-, Zn- та Ti-єноляти циклогексанону. Li-єноляти 48 

показали оптимальні результати. Оптимізовані умови альдольної реакції було 

застосовано до: аліфатичного циклічного 49a, ароматичного 49b, аліфатичного 

ациклічного 49c та функціоналізованого 49d кетонів; естерів 49(e,f) та нітрилу 50. В 

усіх випадках було виділено бажані альдолі 51(a-f), 52 (Схема 13).  

 
Схема 13: Альдольна реакція за участі формілборонату 21. 

Підрозділ 3.2.4 присвячено одержанню раніше недоступних ацилборонатів 

шляхом окиснення одержаних α-гідроксиборонатів. Зважаючи на високий 

потенціал алкініл-заміщених кетонів та β-дикарбонільних сполук, головною 

прикладною метою роботи,  присвяченої форміл MIDA боронату, є одержання 

відповідних борильованих аналогів сполук даних типів: 53 та 54 (Схема 14).  

Описані в попередньому розділі α-гідроксиборонати пропаргільного 46(a-i) 

та альдольного 51(a-f) типу є прямими прекурсорами до борильованих інонів та β-

дикарбонільних боронатів. Тож для них було підібрано умови селективного 

окиснення гідроксильного фрагменту до карбонільної групи. Більшість α-

гідроксиборонатів було успішно окиснено до відповідних ацилборонатів реагентом 

Десса – Мартіна 53. У випадку деяких пропаргілборонатів (46e,i) кращі результати 

було одержано в умовах окиснення за Сверном. Борильовані інони 54(a-i) 

утворювались з повною конверсією і чистотою ~80-90% після  екстракційної 
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обробки, але виходи цих сполук  після хроматографічної очистки є порівняно 

низькими внаслідок їх обмеженої  стабільності до дії силікагелю (Схема 14). 

Окиснення альдолів 51(a-f) до β-дикарбонільних боронатів 55(a-f), навпаки, 

було цілком успішним завдяки стабільності цільових сполук. Дикарбонільні 

ацилборонати існують у єнолізованій формі (за винятком 55e) на 90-100% у 

розчинах у ДМСО-d6. За даними спектрів 
13

С-ЯМР було встановлено, що з двох 

можливих єнольних форм, сполуки 55(a-d,f) існують виключно в 1-гідрокси-формі 

(як зображено на Схемі 14). 

 

Схема 14: Одержання борильованих інонів та дикарбонільних боронатів. 

Борильовані інони та β-дикарбонільні боронати не були відомі до цього часу 

взагалі (у вигляді будь-яких В-похідних), отже їх синтез є безпрецедентним. Також 

було показано одну з можливостей їх застосування в гетероциклічній хімії 

прикладами одержання борильованих піразолів 56(c-d) (Схема 15). 

 
Схема 15: Одержання піразолів з дикарбонільних боронатів. 

В результаті даної частини роботи вперше було здійснено синтез та 

досліджено спектр хімічних перетворень форміл MIDA боронату 21. Через 

неможливість виділення 21 у чистому вигляді, внаслідок його нестабільності, було 

розроблено процедури з його in situ генерування та застосування в наступних 

перетвореннях у вигляді розчину. У загальному випадку, підібрані умови реакцій є 

толерантними до різноманітних функціональних груп. Серед одержаних сполук 

особливої уваги заслуговують алкініл-заміщені ацилборонати 54(a-i) та                     

β-дикарбонільні боронати 55(a-f), що були одержані вперше і мають потенціал до 

модульної побудови більш складних боровмісних сполук. 

Розділ 4 присвячено одержанню та вивченню аліфатичних α-борильованих 

бромокетонів. Одними з базових діелектрофілів в органічній хімії є α-галокетони. 
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Сполуки цьго класу, що містять борильну групу в α-положенні, були представлені 

лише похідними з ароматичним замісником. Можливість одержання сполук 57 з 

аліфатичними та функціоналізованими замісниками залишалась недослідженим 

питанням. 

В якості вихідних було обрано β-заміщені алкеніл MIDA боронати 58, котрі 

були одержані двома шляхами: реакцією бора-Віттіга та каталітичним 

гідроборуванням термінальних алкінів (деталі – в розділі дисертації 4.1). Підбір 

умов проведено на н-гексенил MIDA боронаті 58а. Ідея полягала в двостадійному 

перетворенні: бромогідроксилюванні алкенової групи з наступним доокисненням 

спирту. Виявлено, що бромогідроксилювання 58а N-бромсукцинімідом проходить 

регіоспецифічно та стереоселективно – виділено лише один ізомер 59а. Далі було 

проведено вивчення кола застосування та обмежень даного перетворення. Для цього 

було синтезовано ряд алкеніл MIDA боронатів 58(а-о). Для більшості субстратів 

дана стадія проходила успішно, а саме: бромогідроксилювання аліфатичних сполук 

58(a-d,f-i) відбулось з виходами  63-96% з утворенням виключно одного 

регіоізомеру. Варто зазначити, що бороновий фрагмент не зазнавав змін, і можливе 

конкуруюче бромування бензенового кільця в 58b не спостерігалось. Радикальне 

бромування в алільне  та  бензильне положення було виключено використанням 

м’яких умов. Окрім цього, умови одержання 59 дозволяють синтезувати 

функціоналізовані сполуки, що містять етерну (59e), естерну (59g-i) та карбаматну 

(59c) групи, а також електронозбагачений бензеновий цикл (59e). Інертним до 

бромогідроксилювання виявився стерично ускладнений алкен 58j (Схема 16).  

У більшості випадків було одержано діастереомерно чисті продукти, за 

виключенням сполуки 59f. Проведено дослідження стереохімії процесу (деталі – в 

дисертації, розділ 4.1).  

В той час, як для багатьох субстратів 58(a-i) було одержано очікувані 

бромогідрини 59(a-i), неочікуваний перебіг реакції спостерігався у випадку 

бензилового етеру 58l, а саме, бромогідрин утворювався лише в мінорних 

кількостях, а основним продуктом був тетрагідрофуран 60l (94%). Ймовірною 

причиною  його утворення є внутрішньомолекулярна нуклеофільна атака етерного 

оксигену на бромонієвий катіон 287с, при якій бензильна група грає роль 

електрофугу. Цей незвичайний результат підштовхнув до вивчення реакції на інших 

функціоналізованих субстратах (Схема 17).  

Так при бромогідроксилюванні метилового етеру 58k та гомологічного 

бензилового етеру 58m продукти циклізації не спостерігались, натомість було 

одержано віцинальні бромогідрини 59(k,m). З субстрату 58n, подібно до 58l, 

відбувалось утворення п’ятичленного циклічного карбамату 61n зі втратою         

трет-бутильної групи. З цих результатів було зроблено висновок, що нуклеофільна 

участь бічних функціональних груп на стадії бромогідроксилювання можлива за 

наявності в них електрофугу (Bn
+
, t-Bu

+
), але тільки за умови утворення 

п’ятичленних циклів.  

На останок, алкенілборонат 58о, супряжений з електроноакцепторною 

карбоксиетильною групою вступав у реакію бромодеборування в 62о. Цей приклад є 

єдиним серед досліджуваних субстратів, у якому було втрачено борильну групу. 

Маючи ряд бромогідринів 59(a-i,m) було проведено їх окиснення реагентом 

Десса – Мартіна. В усіх, без виключень, випадках було одержано бажані α-борил-   

α-бромокетони 57(a-i,m) з високими (74% - 98%) виходами (Схема 18). 
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Схема 16: Одежання віцинальних α-борильованих бромогідринів. 

 
Схема 17: Дослідження участі функціональних груп у реакції 

 бромогідроксилювання алкенілборонатів. 
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Схема 18: Одержання α-борил-α-бромокетонів. 

Вищезгадані бромокетони 57 позиціонувались як зручні діелектрофільні 

фрагменти для побудови більш складних блоків, що містять фрагмент MIDA 

боронату. Отже було вивчено реакційну здатність електрофільних α-карбону та      

β-карбонільної групи цих сполук по відношенню до нуклеофілів з використанням 

57а як модельної сполуки. 

Показано, що нуклеофільне заміщення броміду ацетат- та азид-аніонами 

проходить успішно з утворенням цільових сполук 63 та 64. Гетероциклізації 57а з 

N,S-динуклеофілами привели до тіазолів 65 та 66. Окрім цього, було одержано 

фуран 67 реакцією з малонодинітрилом (Схема 19).  

 
Схема 19: Взаємодія α-борил-α-бромокетону 57а з моно- та динуклеофілами. 
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Отже, вперше було одержано аліфатичні функціоналізовані α-борильовані    

α-бромокетони. У більшості випадків умови реакцій є толерантними до естерів, 

етерів та віддаленого карбамат-захищеного аміну. Досліджено межі застосування 

розробленої процедури. Вивчено участь нуклеофільних функціональних груп, що 

призводить до утворення циклічних продуктів на стадії бромогідроксилювання. 

Практичне застосування синтезованих сполук продемонстровано прикладами 

нуклеофільного заміщення атому брому та гетероциклізаціями в борильовані 

тіазоли та фуран. 

ВИСНОВКИ 

Результатом даного дисертаційного дослідження є розширення меж  

органічної хімії розробкою методів одержання α-гетерозаміщених MIDA боронатів, 

таких як функціоналізовані ацилборонати та аліфатичні α-борил-α-бромокетони та 

дослідженням їх хімічних властивостей. 

1)  Одержано трифункціональний С2-будівельний блок – 1-(триметилсиліл)-вініл 

MIDA боронат та досліджено його ортогональні перетворення за кожною з 

функціональних груп. 

2)  Розроблено метод одержання ацил MIDA боронатів шляхом послідовного 

дигідроксилювання – розщеплення перйодатною кислотою 1-заміщених алкеніл 

MIDA боронатів. На прикладі фенілацетил MIDA боронату досліджено ряд 

хімічних властивостей. 

3)  Вперше розроблено метод генерування форміл MIDA боронату окисненням 

гідроксиметил MIDA боронату в умовах реакції Сверна. Сполуку 

охарактеризовано методом ЯМР на ядрах 
1
Н і 

13
С та підібрано умови проведення 

її реакцій з широким колом нуклеофілів. 

4)  Досліджено спектр реакцій форміл MIDA боронату з гетероатомними 

нуклеофілами і з’ясовано, що реакційна здатність його карбонільної групи є 

подібною до аліфатичних альдегідів. 

5)  Взаємодією форміл MIDA боронату з С-нуклеофілами (аліл- та пропаргіл-

цинковими реагентами, алкініл-титановими реагентами та літієвими єнолятами 

кетонів, естерів та нітрилу) одержано невідомі раніше гомоалільні та алленільні 

гідроксиборонати, гідроксиборонати пропаргільного типу та альдолі. 

6)  Одержані гідроксиборонати пропаргільного типу було доокиснено до алкініл-

заміщених ацилборонатів. Сполуки цього типу були синтезовані вперше. 

7)  Синтезовані з форміл MIDA боронату альдолі було доокиснено до β-

дикарбонільних MIDA боронатів. Синтез цих сполук є безпрецедентним. 

Можливість використання β-дикарбонільних MIDA боронатів в якості 1,3-

диелектрофілів показано на прикладах циклізації в піразоли. 

8)  Розроблено метод одержання аліфатичних α-борильованих α-бромокетонів,  

що містять функціональні групи (етери, естери, карбамат).  

9)  Досліджено участь бічних нуклеофільних функціональних груп на стадії 

бромо-гідроксилювання алкеніл MIDA боронатів у випадках, де є можливим 

утворення п’ятичленних циклів та за наявності електрофугів, таких як бензильна 

та трет-бутильна групи. 

10)   Показано можливість використання α-борильованих α-бромокетонів в якості 

моно- та диелектрофілів. 
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отриманих результатів) 
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АНОТАЦІЯ 

Івон Є.М. Альфа-гетерозаміщені MIDA боронати. – 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, 2020. 

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню α-гетерозаміщених MIDA 

боронатів. Ключова роль відводиться ацил MIDA боронатам.  

Розроблено метод синтезу трифункціонального С2-будівельного блоку – 1-

(триметилсиліл)вініл MIDA боронату. Проведено ортогональні перетворення 

вищезгаданої сполуки за трьома функціональними групами.  

 Вперше розроблено метод in situ генерування форміл MIDA боронату – 

першого гомологу класу ацил MIDA боронатів. Підібрано умови проведення його 

реакцій з широким колом нуклеофілів. З’ясовано, що реакційна здатність 

карбонільної групи є подібною до аліфатичних альдегідів. Дією металоорганічних 

С-нуклеофілів одержано α-гідроксиборонати гомоалільного, пропаргільного та 

альдольного типів, котрі було доокиснено до відповідних алкініл-заміщених 

ацилборонатів та β-дикарбонільних MIDA боронатів. Синтез сполук обох типів є 

безпрецедентним.  

Розроблено метод одержання аліфатичних α-борильованих α-бромокетонів,  

що містять функціональні групи (етери, естери, карбамат) виходячи з β-заміщених 

вініл MIDA боронатів. Досліджено межі застосування розробленого методу. 

Показана можливість використання одержаних сполук в якості моно- та 

диелектрофілів. 

Ключові слова: Боронат, MIDA, борорганічні сполуки, ацилборонат, альдегід, 

формілборонат, кетон, ортогональні реакції, синтетичні методи, бромокетон. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ивон Е.Н. Альфа-гетерозамещённые MIDA боронаты. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 «Органическая химия». – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2020. 

Диссертационное исследование посвящено изучению α-гетерозамещённых 

MIDA боронатов. Ключевая роль отведена ацил MIDA боронатам. 

Разработан метод синтеза трифункционального С2-строительного блока – 1-

(триметилсилил)винил MIDA бороната. Проведены ортогональные превращения 

этого соединения по трём функциональным группам. 

Впервые разработан метод in situ генерирования  формил MIDA бороната – 

первого гомолога класса ацил MIDA боронатов. Подобраны условия проведения его 

реакций с обширным кругом нуклеофилов. Обнаружено, что реакционная 

способность его карбонильной группы подобна к таковой для алифатических 

альдегидов. Действием металоорганических С-нуклеофилов получены                       

α-гидроксиборонаты гомоаллильного, пропаргильного и альдольного типов, 

которые были доокислены в соответствующие алкинил-замещённые ацилборонаты 
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и β-дикарбонильные MIDA боронаты. Синтез соединений обоих типов является 

беспрецедентным. 

Разработан метод получения алифатических α-бориллированных α-

бромокетонов, содержащих функциональные группы (простые и сложные эфиры, 

карбаматы) исходя из β-замещённых винил MIDA боронатов. Исследованы границы 

применения разработанного метода. Показана возможность использования 

полученных соединений в качестве моно- и диэлектрофилов. 

  Ключевые слова: Боронат, MIDA, борорганические соединения, 

ацилборонат, альдегид, формилборонат, кетон, ортогональные реакции, 

синтетические методы, бромкетон. 

 

SUMMARY 

Ivon Y.M. Alpha-heterosubstituted MIDA boronates. – Manuscript. 

Thesis for Candidate’s degree of chemical sciences (Doctor of Philosophy) by 

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

of MES of Ukraine, Kyiv, 2020. 

This thesis is devoted to the study of α-heterosubstituted MIDA boronates. A key 

role among them is addressed to acyl MIDA boronates – a novel class of organoboron 

compounds. The investigation of methods for the preparation of these compounds and the 

exploration of its chemical properties are discussed in the manuscript. Great attention is 

focused on the investigation of the reactivity of the carbonyl group of acyl MIDA 

boronates toward nucleophiles, which are typical for aliphatic aldehydes. In addition, the 

synthesis and study of aliphatic α-borylated α-bromoketones were performed. 

 The study of chemical transformations, in which the latent boryl functional group 

remains unchanged, has been performed for compounds of both types. It has been allowed 

us to modify the carbon residue in order to use the studied compounds as boron-containing 

multifunctional building blocks for organic synthesis. 

A choice of ligand for the boron atom, namely N-methyliminodiacetyl group 

"MIDA", was made for all studied compounds, taking into account the stability of the   

sp
3
-B fragment to C,O-migration and oxidation, as well as due to the convenience of 

physicochemical properties of MIDA boronates such as solubility and stability toward 

chromatographic purification. 

 A method for the synthesis of a trifunctional C2-building block – 1-(trimethylsilyl)-

vinyl MIDA boronate has been developed. Orthogonal transformations of the above-

mentioned compound were carried out according to all three functional groups. Concurrent 

reactions in the other two functional groups were not observed in all cases. 

A procedure for the preparation of acyl MIDA boronates based on 1-substituted 

alkenyl MIDA boronates has been explored. Optimal results were obtained in the case of a 

two-step sequence: dihydroxylation of an alkene group followed by cleavage of the 

obtained diol with periodic acid. A number of chemical properties were studied on the 

example of phenylacetyl MIDA boronate.  

 A method for in situ generation of formyl MIDA boronate – the first homologue of 

the acyl MIDA boronate class has been developed in this work for the first time. The 

compound has been synthesized by oxidation of hydroxymethyl MIDA boronate under 
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modified Swern reaction conditions. Formylboronate has been characterized by NMR on 
1
H and 13C nuclei, and its stability was investigated. The compound was found to be 

moderately stable at low temperatures (-20 °, 24 h) only in solution. It degrades rapidly on 

concentration, probably, due to oligomerization, like formaldehyde.The conditions for its 

reactions with a wide range of nucleophiles were investigated. The study of its reactions 

with heteroatom nucleophiles has confirmed the hypothesis that the reactivity of its 

carbonyl group is similar to that of aliphatic aldehydes. Namely, the compound forms 

hydrazone, oxime, cyclic and acyclic acetals, thioacetal, and reacts with the stabilized 

Wittig ylide.  

Testing of organometallic C-nucleophiles in the addition reactions to the formyl 

MIDA boronate has been done. It has been found that the use of strongly basic lithium- 

and alkylmagnesium reagents result in the destruction of the compound, while alkylzinc 

reagents are inert to it. The search for reagents with an optimal balance of nucleophilicity 

and basicity has lead up to the successful addition of allyl- and propargyl-zinc reagents, 

alkynyl-titanium reagents, and lithium enolates of ketones, esters, and nitriles. Homoallyl 

and allenic α-hydroxyboronates; propargyl α-hydroxyboronates, and borylated aldols have 

been obtained by the action of the above reagents on pre-generated formyl MIDA 

boronate. Compounds of the last two types have not been known so far. 

 The obtained propargylic α-hydroxyboronates and aldols were oxidized to the 

corresponding alkynyl-substituted acylboronates (borylated ynones) and β-dicarbonyl 

MIDA boronates. The synthesis of the compounds of both types is unprecedented. The 

possibility of using β-dicarbonyl MIDA boronates as 1,3-dielectrophiles was shown in the 

examples of cyclization to borylated pyrazoles.  

A method for preparation of the aliphatic α-borylated α-bromoketones containing 

functional groups (ethers, esters, carbamate) has been developed starting from                   

β-substituted vinyl MIDA boronates. A key transformation of the synthetic sequence is the 

bromohydroxylation of alkenylboronates by the action of N-bromosuccinimide in aqueous 

medium. For most of the tested substrates, the reaction is regiospecific and stereoselective. 

In general, it occurs with the retention of the C-B bond and it is tolerant to such functional 

groups as ethers, esters, and the remote carbamate-protected amine. However, the 

involvement of nucleophilic functional groups has been observed in the bromo-

hydroxylation step of alkenyl MIDA boronates, in the cases, where five-membered cycles 

formation is possible and electrofuges such as benzyl and tert-butyl groups are present. 

All obtained vicinal bromohydrins have been successfully oxidized to α-borylated 

α-bromoketones. The possibility of using these compounds as mono- and dielectrophiles 

has been demonstrated by examples of nucleophilic substitution of the halogen atom and 

heterocyclization to borylated thiazoles and furan. 

 Key words: Boronate, MIDA, organoboron compounds, acylboronate, aldehyde, 

formylboronate, ketone, orthogonal reactions, synthetic methods, bromoketone. 

 


