
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Кохана Сергія Олександровича 

«Функціоналізовані похідні біцикло[1.1.1]пентану», що представлена на здобуття 

наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія 

Актуальність та наукова новизна обраної теми дослідження. 

Направлене конструювання нових органічних сполук та їх суттєва модифікація є 

сучасним завданням органічного синтезу та запорукою успіху для створення принципово 

нових молекул з корисними властивостями. Спрямований вибір класу сполук, що 

покладаються в основу наукового хімічного дослідження, вирішує актуальність та новизну 

роботи і вибір малого циклу - біцикло[1.1.1]пентану - слід визнати дуже вдалим. 

Представники названого циклу досі є значно обмеженими за кількістю та різноманітністю у 

хімічному просторі, незважаючи на інтерес до них у медичній хімії завдяки високій 

ліпофільності, конфірмаційній визначеності та метаболітичній варіабельності. 

Таким чином треба відзначити безперечну наявність актуальності та наукової новизни 

дисертаційної роботи , що також підтверджується публікаціями у наукових закордонних 

виданнях високого рівня. 

Мета роботи. 

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

полягає у направленій розробці методів синтезу похідних біцикло[1.1.1]пентану, з наголосом 

на одержанні амінокислот та молекул з функціональними угрупованнями для направленого 

подальшого застосування як будівельних блоків та міток пептидних фрагментів у 

біологічних мембранах.. 

Обговорення результатів та змісту роботи. 

Перший розділ роботи - літературний огляд (33 стор., 145 посилань), присвячено 

методам синтезу похідних біцикло[1.1.1]пентану, які містять функціональні групи або інші 

замісники виключно у 1-му та 3-му положеннях названого класу сполук. 
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Глава відтворює специфічні реагенти синтезу, в ній узагальнено умови та виходи 

цільових сполук, показано переваги та недоліки наявних у літературі методик. 

Наукові факти наведені у першому розділі, дозволяють зробити висновок про 

перспективність систематичного дослідження у визначеному напрямку синтетичної 

органічної хімії, що є метою роботи. 

Другий розділ присвячено розробці методів синтезу енантіомерно чистих 

амінокислот з фрагментом біцикло[1.1.1]пентану. 

- Розроблено новий елегантний підхід до синтезу вибраного цільового інтермедіату -

біцикло[1.1.1]пентанкарбонової кислоти, на основі окиснення фенольного кільця 

фенілбіцикло[1.1.1]пентану за допомогою НаЮ4 у присутності каталітичних 

кількостей КиСІз. Остання після відновлення та окиснення до відповідного альдегіду 

введена до асиметричної реакції Штрекера з використанням фенілгліцинолу в якості 

хірального індуктора і виходом до цільових (біцикло[1.1.1]пент-1-ил)гліцину та (3-

фторбіцикло[1.1.1]пент-1-ил)гліцину. Фмок похідні останніх можна використовувати 

для твердофазового синтезу пептидів. 

- Знайдені умови фтородекарбоксилювання 1,3-біцикло[ 1.1.1 ]пентандикарбонової 

кислоти за дією реагента БеїесШиог та А§1\Юз що дало можливість отримувати 3-

фтор-біцикло[1.1.1]пентанкарбонову кислоту у значних кількостях 

- Для перевірки можливості використання (3-фторбіцикло[1.1.1]пент-1-ил)гліцину як 

19Р-ЯМР мітки для дослідження пептидів її введено до протимікробного пептиду 

РОЬа та підтверджено, що ця монофторована мітка не змінює структуру пептиду із 

збереженням його протимікробної активності. 

Третій розділ роботи присвячено синтезу похідних біцикло[1.1.1]пентану з типовими 

замісниками для застосування у клік-хімії - азидів та ацетиленів. 

- Відпрацовано та оптимізовано синтези амінів та діамінів біцикло[1.1.1]пентану за 

різними схемами з літературних джерел. 
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- Отримання біцикло[1.1.1]пентилазидів проведено на основі застосування реакції 

діазопереносу до біцикло[1.1.1]пентиламінів за допомогою гідрохлориду імідазол-1-

сульфонілазнду у метанолі при кімнатної температурі з використанням К2СО3 як 

основи та при каталізі Си804*5Н20. Таким методом отримано 

біцикло[1.1.1]пентилазиди з замісниками (Н-, Е-, Р3С-, РЬ-, МеОгС-, ВосІЖ-, СЬгЮчї-) 

у 3-му положенні; їх введено в [3+2]циклоприєднання з ацетиленкарбоксилатом, що 

дало змогу отримати естери 1,2,3-триазол-4-карбонової кислоти з 

біцикло[1.1.1]пентильними замісниками у 1-му положенні. 

- Здійснено синтез біцикло[1.1.1]пентилалкінів з функціональними групами (РЬ-, РЗС-, 

Ме02С-, ВосРПчї-) у 3-му положенні за перетворенням Сейферта-Гілберта (дією 

диметил-1-діазо-2-оксопропілфосфонату), на відповідні біцикло[1.1.1]пентил 

альдегіди, які отримано з доступних біцикло[1.1.1]пентилкарбонових кислот. 

Отримані алкіни введено в реакцію [3+2]циклоприєднання з бензилазидом, що 

призвело до одержання відповідних 1-бензил-1,2,3-триазолів з 

біцикло[1.1.1]пентильними замісниками у 4-му положенні. 

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячено синтезу сульфурвмісних 

функціоналізованих біцикло[1.1.1]пентанів - відповідних сульфінатів, сульфофторидів та 

сульфамідів. Вибір Сульфурвмісних похідних обґрунтовано потенційною біологічною 

активністю та їх спроможністю для застосування у клік-хімії - як приклад - сучасний метод 

8иїРЕх. 

З заміщених у 3-му положенні біцикло[1.1.1]пентанкарбонових кислот отримано 

естери К-гідроксипіридин-2-тіону (естери Бартона). При опроміненні розчинів цих 

естерів в присутності ди(піридин-2-іл)дисульфіду отримані біцикло[1.1.1]пентил (2-

піридил)сульфіди, що було окиснено у відповідні сульфони за допомогою 3-

хлорнадбензойної кислоти. 



- З-Заміщені біцикло[1.1.1]пентилсульфінати натрію отримано з вищезгаданих 

сульфонів дією ЕіЗИа та введено в реакцію з гідроксиламін-О-сульфокислотою для 

одержання відповідних біцикло[1.1.1]пентилсульфонамідів, а також перетворено у 

біцикло[1.1.1]пентилсульфілторидів за допомогою електрофільного фторуючого 

агенту (РЬ802)2НР. 

- Відпрацьовано з належною модифікацією (80% у масштабі 94г замість 53% на 

масштабі 94мг за літературою) синтез біцикло[1.1.1]пентил (бензил)сульфіду 

приєднанням бензилтіолу до [1.1.1]пропелану. Останній було окиснено мета-

хлорнадбензойною кислотою у сульфон, що за обробкою бензилбромідом привело до 

утворення біцикло[1.1.1]пентилсульфінату калію, з якого були отримані відповідні 

сульфонамід та сульфонілфторид. 

П'ятий розділ дисертаційної роботи присвячено синтезу біцикло[1.1.1]пентилгідразинів. 

Останні позиціонуються як належні, але малодоступні вихідні для одержання піразолів та 

піридазинів з третинними замісниками у атому Нітрогену, що є потенційними біологічно 

активними молекулами. 

Синтезу нефункціоналізованих захищених біцикло[1.1.1]пентилгідразинів проведено 

літіюванням біцикло[1.1.1]пентил- йодидів за допомогою трет-бутиллітію з наступною 

взаємодією з ди(трет-бутил)азодикарбоксилатом, що призвело до цільових гідразинів з 

високими виходами. Було розроблено новий загальний підхід до синтезу а,а,а-

тризаміщених алкілгідразинів, що полягає в перетворенні а,а,а-тризаміщених карбонових 

кислот у естери Бартона та їх наступне опромінення лампою розжарювання у присутності 

ди(трет-бутил)азодикарбоксилату, використовуючи СНСІз як розчинник. Для естерів Бартона 

це перетворення є новим, що визначає цінність проведеного дослідження. Таким методом 

було одержано низку а,а,а-тризаміщених алкілгідразинів (М,>Г- діВос заміщених). 

Таким чином, проведено цілеспрямоване дослідження в галузі синтетичної органічної 

хімії, виконане на високому сучасному рівні. Всі висновки автора обґрунтовані необхідними 
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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. Високий науковий рівень роботи 

підтверджують публікації результатів у високо рейтингових міжнародних журналах та 

доповіді на наукових конференціях. 

В роботі зустрічаються окремі друкарські помилки, але їх кількість суттєво незначна; 

не треба було вводити підрозділи до глави 5, якщо в наявності тільки один 5.1; незрозумілий 

для рецензента термін «термінальній донор протону» на стор 103. Все це не змінює чітко 

позитивного враження від ознайомлення з роботою. 

Автореферат та публікації за темою дисертаційного дослідження повністю 

відображають зміст дисертаційної роботи, який цілковито відповідає спеціальності 02.00.03 -

органічна хімія. 

Таким чином можна констатувати, що за актуальністю, обсягом виконаних 

досліджень, науковою новизною та практичним значенням одержаних результатів 

кандидатська дисертація Кохана Сергія Олександровича «ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ 

ПОХІДНІ БІЦИКЛО[1.1.1]ПЕНТАНУ» відповідає вимогам пунктів 9,11,12,13 "Порядку 

присудження наукових ступенів" затвердженого постановою КМУ №567 від 24.07.2013 р. (зі 

змінами внесеними згідно з Постановою КМУ №656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2105 

р. та №567 від 27.07.2016 р.) а її здобувач Кохан С.О. безумовно заслуговує присудження 

йому ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія. 

Офіційний опонент 

завідувач відділом хімії фторорганічних сполук ЮХ НАНУ 

доктор хімічних наук, професор Л о ? ^ .. Ю.Л.Ягупольський 

Рі оЗ М 



ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Кохана Сергія Олександровича 

«Функціоналізовані похідні біцикло|1.1.1 (непгану», 

що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата 

хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія 

Дисертаційна робота Кохана Сергія Олександровича присвячена розробці методів 

синтезу функціоналізованих похідних біцикло[1.1.1]пентану, які можуть використовуватись 

як будівельні блоки для потреб медичної хімії та інструменти для дослідження пептидів. 

В останні десятиліття похідні біциклопентану, стають все більш популярними 

об'єктами досліджень серед вчених які працюють в галузі медичної та біоорганічної хімії. 

Введення залишку біцикло[1.1.1]пентану замість фенілу часто змінює розчинність у воді 

досліджуваної молекули. Крім того, введення цього фрагменту змінює шляхи метаболізму 

молекули. Особливістю таких сполук є з одного боку їхня конформаційна обмеженість, з 

іншого - просторова геометрія молекул, що відповідає сучасним тенденціям в пошуку нових 

лікарських засобів. Також необхідно сказати, що введення біцикло| 1.1.1 |пентапу замість 

фенілу може бути ефективним методом зменшення токсичності вже відомих лікарських 

засобів. Такий інтерес до цих сполук робить необхідним розробку доступних методів синтезу 

різноманітних функціоналізованих похідних біцикло[1.1,1]пентану, які б могли 

використовуватись як будівельні блоки для подальших медикохімічних досліджень. Хоча 

деяка кількість біцикло[1.1,1]пентановмісних будівельних блоків є комерційно доступними 

певні класи цих перспективних сполук залишаються важкодоступними. До них належать 

зокрема біцикло[1.1 Л]пентановмісні ацетилени та азиди - синтони для «клік-хімії». Цей 

метод є надзвичайно популярним через його надійність та селективність і широко 

використовується для синтезу комбінаторних бібліотек 1,2,3-триазолів, які є привабливими 

структурами для дослідження в якості лікарських сполук. Крім того, розроблено метод 

синтезу енантіомерно чистих амінокислот, які є надзвичайно перспективними речовинами 

для дослідження та модифікації пептидів. Саме розробці препаративних методів синтезу 

біцикло[1.1.1]пентанів. які містять різноманітні функціональні групи, присвячена 

дисертаційна робота Сергія Олександровича 

Слід відмітити, що вивчені перетворення, що ведуть до цільових сполук, не 

потребують застосування екзотичних дорогих каталізаторів чи реагентів. Виходячи 

переважно з доступних вихідних р С Ч О В И Н-;— з добу в-а-ч • ив- методологію для синтезу 

ви '-Ж^ШША 
ВІДДІЛ діловодства та архіву 

> «'«о^ого національного універсюету 
імені Тараса Шевченка 
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похідних біцикло[ 1.1. Г|пентану, що дозволяє синтезувати цільові молекули в 

мультиграмових кількостях. Таким чином наукова цінність та практичне значення роботи 

Сергія Олександровича не викликають сумніву. 

Дисертація викладена на 178 сторінках і складається зі вступу, п'яти розділів, 

експериментальної частини, загальних висновків, переліку використаних джерел (234 

найменування), а також додатків (2 сторінки). Робота ілюстрована 105 схемами, 13 

таблицями та 14 рисунками. 

Вступ за змістом і об'ємом відповідає існуючим вимогам. 

Перший розділ присвячений огляду літератури, в якому описуються відомі з 

літературних джерел приклади синтезу похідних біцикло[1.1.1]пентану. Показана 

актуальність та сучасність теми дослідження: більшість літературних джерел відноситься до 

публікацій за останні двадцять років. Огляд літератури присвячен відомим методам синтезу 

функціоналізованих похідних біцикло[ 1.1.1]пентану, таких як галогеніди, карбонові кислоти, 

сірко та фосфоровмісні пропелани. Окрема увага була приділена відомим прикладам заміни 

ацетилену та фенілу (біоізостерів біцикло[1.1,1]пентану) на пропелан в уже відомих ліках, а 

також дослідженню фармакокінетичних властивостей та протипухлинній активності 

синтезованих аналогів. 

В другому розділі автор описує синтез пропелановмісних гліцинів. Слід зазначити, 

що автор приділив особливу увагу ретросинтетичниму аналізу, що стало одним з факторів, 

які дозволили отримати енантіомерно чисті сполуки в грамових кількостях. Синтез нового 

фторованого пропелановмісносвого гліцину дозволив використати його в якості мітки в 

дослідженні міжатомних відстаней у мембраноактивних пептидах методом 19Р-ЯМР 

спектроскопії. 

Третій розділ присвячений одержанню азидів та алкінів - будівельних блоків для клік-

хімії. Автором основну увагу приділено розробці загальних підходів до синтезу цих класів 

сполук, що дозволило синтезувати ці речовини в мультиграмових кількостях. Так, для 

синтезу одного з ключових інтермедіатів була запропонована дев'ятистадійна схема, що не 

завадило отримати цільову сполуку в кількості 86 г. В окремих випадках проміжні речовини 

використовувались без виділення в індивідуальному стані. Це сталося внаслідок леткості 

синтезованих речовин. Також слід відзначити, що ретельне планування синтезу дозволило 

отримати чисті ацетилени та азиди в чистому вигляді без додаткового очищення, такого як 

колонкова хроматографія тощо. Для демонстрації можливості використання синтезованих 

сполук, а в окремих випадках для додаткової характеризації їх було введено в реакції з 

ефіром ацетиленкарбонової кислоти. В результаті проведених досліджень було отримано та 

охарактеризовано серію різноманітних заміщених 1,2,3-триазолів, які були отримані з 



виходом 59-95%. Варто зазначити що деякі типи синтезованих триазолів раніше не були 

описані в літературі. 

Четвертий розділ присвячений синтезу сульфурвмісних пропеланів. Автором 

проаналізовано відомі методи синтезу та вказано його недоліки. Запропонована модифікація 

існуючого методу дозволила значно підвищити сумарний вихід цільового продукту. 

Розроблено методи синтезу сульфінату та сульфофториду на основі біцикло[ 1.1.1 ]гіен гану, та 

показана можливість їх використання в органічному синтезі. 

П'ятий розділ присвячено розробці ефективних методів синтезу затруднених 

гідразинів. Запропоновано ефективний метод синтезу цільових сполук за допомогою естерів 

Бартона. Досліджено вплив таких чинників як час реакції, вплив розчинника на протікання 

реакції та вихід цільового продукта. 

Експериментальна частина містить детальні методики й характеристики синтезованих 

сполук, дані 'Н, ІЗС та І9Р ЯМР, а також масс-спектрів та елементного аналізу. 

Робота не позбавлена деяких неточностей та помилок. В тексті дисертації 

зустрічаються незначні орфографічні, граматичні та стилістичні помилки. Іноді відсутні 

посилання на відповідні схеми та рисунки. 

Наприклад, на сторінці описаний синтез леткого алкіну 3.2І, хоча в текстах, таблицях 

та схемах сполука з цим номером відсутня. На сторінках 80, 81 використовується термін 

«пропіолова кислота», хоча більш правильним був би термін «ацетиленкарбонова кислота». 

На сторінці 107 використовується вираз «виходячи з спектру 'Н ЯМР». Більш коректним був 

би вираз «виходячи з даних 1Н ЯМР». В експериментальній частині при опису даних 'Н 

ЯМР спектрів отриманих сполук автор використовує скорочення «уш» без зазначення 

мультиплетності сигналів. Є також незначні зауваження методологічного характеру: 

1) Автор приділив багато уваги синтезу гідразинів, але не показав можливість 

використання отриманих речовин для отримання гетероциклічних систем. 

2) Сергієм Олександровичем було синтезовано біоізостерний аналог широко 

відомого стрептоциду але не наведено жодних порівняльних характеристик між 

цими речовинами. 

Тим не менш, перелічені зауваження, без сумніву, не впливають на загальну високу 

оцінку змісту роботи. Здобувач Кохан С.О. провів ґрунтовне систематичне дослідження в 

області органічної хімії, яке має важливе значення для сучасної біоорганічної та медичної 

хімії. Автор широко застосовує сучасні методи дослідження, зокрема будова синтезованих 

сполук всебічно і однозначно підтверджена різноманітними фізико-хімічними методами, і 

достовірність отриманих результатів не викликає сумніву. Високий науковий рівень роботи 



підтверджує той факт, що результати досліджень опубліковані в 5 статтях у рейтингових 

міжнародних журналах, а робота була докладена на декількох наукових конференціях. 

Автореферат та публікації за темою дисертаційного дослідження повністю 

відображають зміст дисертаційної роботи, який цілковито відповідає спеціальності 02.00.03 -

органічна хімія. 

Таким чином, можна констатувати, що за актуальністю, обсягом виконаних досліджень, 

науковою новизною та практичним значенням одержаних результатів кандидатська 

дисертація «Функціоналізовані похідні біцикло[1.1.1]пентану» повною мірою відповідає 

вимогам пунктів 9,11,12,13 "Порядку присудження наукових ступенів" затвердженого 

постановою КМУ №567 від 24.07.2013 р. (зі змінами внесеними згідно з Постановою КМУ 

№656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2105 р.та №567 від 27.07.2016 р.)", а здобувач Кохан 

С.О. безумовно заслуговує присудження йому ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія. 
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