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З А ГАЛ ЬНА  ХА РАКТ Е РИСТИКА  РОБОТИ  

Актуальність теми. Азометини давно викликають інтерес як вихідні 
сполуки для комбінаторного синтезу бібліотек речовин, і з часом інтенсивність 
досліджень у цьому напрямку лише зростає. З одного боку, за участю азометинів 
відомо багато реакцій, у тому числі багатокомпонентних, які дозволяють 
синтезувати ациклічні та гетероциклічні речовини поліфункціонального 
характеру (для комбінаторної хімії це означає велику кількість точок варіації). 
Багато із синтезованих на основі азометинів речовин активно досліджуються 
завдяки своїй високій біологічній активності з метою створення нових 
препаратів. З іншого боку, велика кількість синтетичних методик за участю 
азометинів на сьогодні ще не є адаптованими до потреб комбінаторного синтезу. 
Основними недоліками використання азометинів у паралельному синтезі є 
обмежене коло субстратів, низькі виходи, велика кількість стадій, тривалий час 
реакцій, недоступність вихідних реагентів і, нарешті, їх висока вартість. Тому 
встановлення таких умов синтезу, які б дозволяли залучати різноманітні 
субстрати та мінімізувати вплив характеру замісників у вихідних сполуках на 
проходження реації (наприклад, шляхом застосування ефективного промотора), 
проводити реакцію у м’яких умовах, за короткий час і з високим виходом, а 
також, бажано, в одноколбовому варіанті без необхідності виділення проміжних 
продуктів – надзвичайно важливе та може бути використано для виявлення 
потенціалу азометинів у паралельному комбінаторному синтезі бібліотек сполук 
з великою практичною цінністю. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконувалася в рамках бюджетної наукової теми кафедри органічної хімії 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Конденсовані 
гетероцикли рослинного та синтетичного походження в синтезі нових типів 
біорегуляторів – шлях до створення лікарських засобів нової генерації” – 
підрозділ “Застосування триметилсилілгалогенідів у синтезі нових класів 
потенційно біологічно активних гетероароматичних сполук” (№ 06БФ 037-03). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка нових та 
удосконалення існуючих методологій використання азометинів у паралельному 
комбінаторному синтезі бібліотек речовин, перспективних для подальших 
біологічних досліджень. Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити 
наступні задачі: 

- розробити надійний та високоефективний метод комбінаторного синтезу 
азометинів; 

- перевірити можливість використання у комбінаторному синтезі на основі 
азометинів відомих методик одержання сполук із фармакофорними 
фрагментами, а саме: циклоконденсації Пікте – Шпенглера; відновлення 
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азометинів до вторинних амінів та їх подальше ацилювання; 
трикомпонентної конденсації за участю піруватів, альдегідів та первинних 
амінів; трикомпонентного варіанту реакції Кастаньолі; синтезу α-
амінофосфонових кислот; 

- знайти умови проведення вищевказаних перетворень, оптимальні для 
застосування у комбінаторному синтезі; 

- продемонструвати ефективність розроблених методик шляхом створення 
бібліотек відповідних класів речовин, особливу увагу приділивши синтезу 
сполук, найбільш перспективних з точки зору досліджень їх біологічної 
активності, а також реакціям, що раніше не були проведені з причини 
низької активності реагентів або наявності в молекулах реагентів 
функціональних груп, що перешкоджали реакції; 

- дослідити межі застосування запропонованих синтетичних методів. 
Об’єкт дослідження – азометини та можливості їх використання у 

паралельному комбінаторному синтезі.  
Предмет дослідження комбінаторний синтез азометинів та адаптація 

реакцій за участю азометинів (реакція Пікте – Шпенглера; синтез вторинних 
амінів та їх ацильних похідних; одержання 3-гідрокси-1,5-дигідро-2H-пірол-2-
онів; реакція Кастаньолі; синтез α-амінофосфонових кислот) до потреб 
комбінаторного синтезу великих бібліотек речовин. 

Наукова новизна одержаних результатів. Показано, що 
триметилсилілхлорид (ТМСХ) є ефективним конденсуючим реагентом у синтезі 
азометинів конденсацією різноманітних альдегідів (гетеро)ароматичної природи 
з (гетеро)ароматичними та аліфатичними амінами, у тому числі 
просторовоутрудненими та зі зниженою, внаслідок впливу електроно-
акцепторних груп, нуклеофільністю. Також ТМСХ може бути вдало застосований 
і тоді, коли взаємодія карбонільної сполуки з аміном (наприклад, триптамінами) 
супроводжується гетероциклізацією (циклоконденсація Пікте – Шпенглера).  

Встановлено, що ефективним промотором трикомпонентної конденсації 
за участю піруватів, альдегідів та первинних амінів, залежно від активності 
вихідних речовин, виступає або оцтова кислота (активні пірувати, аліфатичні 
аміни з високою нуклеофільністю), або ТМСХ (діаміни, (гетеро)ароматичні аміни 
зі зниженою нуклеофільністю). 

Показані широкі можливості застосування ТМСХ у трикомпонетному 
варіанті синтезу гетероциклічних сполук з асиметричними sp3-гібридизованими 
атомами Карбону та активними для подальших модифікацій функціональними 
групами за реакцією Кастаньолі. 

Вперше застосовано ТМСХ як промотор для обох ключових етапів 
одноколбового синтезу α-амінофосфонових кислот: одержання азометину та 
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приєднання до азометину силільного естеру фосфонової кислоти. 
Продемонстрована необхідність застосування у одноколбовому синтезі  
α-амінофосфонових кислот саме силільних естерів – для забезпечення швидкого 
та зручного гідролізу естерної групи до α-амінофосфонової кислоти. 

Досліджені та розширені межі застосування усіх вищезазначених реакцій. 
Практичне значення одержаних результатів. Розроблено зручну 

методику паралельного комбінаторного синтезу азометинів – використання 
ТМСХ в конденсації (гетеро)ароматичних альдегідів з (гетеро)ароматичними 
амінами. Розроблено одноколбовий метод паралельного комбінаторного синтезу 
продуктів відновлення азометинів – вторинних амінів та їх ацильних похідних. 
Удосконалено з метою широкого використання в комбінаторному синтезі 
методику трикомпонентної конденсації за участю піруватів, альдегідів та 
первинних амінів. Розроблено методику проведення комбінаторного синтезу в 
одноколбовому трикомпонентному варіанті реакції Кастаньолі. Опрацьовано 
методику отримання α-амінофосфонових кислот, яка, завдяки застосуванню 
ТМСХ, може бути здійснена як одноколбовий синтез. 

На основі розроблених методик комбінаторного синтезу створено 
бібліотеки азометинів (понад 1000 сполук), вторинних амінів та їх амідів (понад 
100 сполук), тетрагідро-β-карболінів (понад 50 сполук), 3-гідрокси-1,5-дигідро-
2H-пірол-2-онів (понад 100 сполук), 1,2-дизаміщених 5-оксопіролідин- та  
6-оксопіперидин-3-карбонових кислот (понад 100 сполук), α-амінофосфонових 
кислот (понад 100 сполук). 

Опрацьовану методику використано для препаративного синтезу за 
реакцією Кастаньолі великих кількостей 1,2-дизаміщених 5-оксопіролідин- та  
6-оксопіперидин-3-карбонових кислот, спиртів та амідів на їх основі. 

Молекулярна будова та фізико-хімічні параметри синтезованих речовин 
відповідають вимогам до об’єктів біологічного скринінгу. 

Особистий внесок здобувача. Аналіз літературних джерел із методів 
синтезу азометинів, їх реакційної здатності та використанні у паралельному 
комбінаторному синтезі, основна частина експериментальної роботи, обробка та 
аналіз експериментальних даних виконані особисто здобувачем. Постановка 
задачі, планування синтетичної роботи, обговорення результатів дослідження і 
формулювання висновків дисертації проводилися спільно з к.х.н. Рябухіним С.В. 
та науковим керівником д.х.н., проф. Шиванюком О.М., на окремих етапах 
роботи разом з д.х.н., проф. Толмачовим А.О., к.х.н. Піпко С.Є., к.х.н. Смалієм Р.В. 
Оформлення результатів у вигляді публікацій проводилося спільно з науковим 
керівником д.х.н., проф. Шиванюком О. М, к.х.н. Рябухіним С.В., к.х.н. 
Григоренко О.О., Лукіним О.В. Синтез частини сполук для проведення 
досліджень було проведено разом з к.х.н. Пласконем А.С., к.х.н. Зарудницьким Є.М., 
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к.х.н. Остапчуком Є.М., Гранатом Д.С., Криворучко Д.В. Хемоінформатичний 
аналіз синтезованих бібліотек проводився спільно з Чуприною О.О. та к.х.н. 
Григоренко О.О. 

Апробація результатів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи 
був представлений на наступних конференціях: International symposium on 
Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry “ASMC-2009” Kiev, Ukraine, 2009; 
ІІ International Symposium on Combinatorial Science in Biology, Chemistry, Catalysts 
and Materials “SCS 09” Beijing, China, 2009; V International Conference Chemistry 
of Nitrogen Containing Heterocycles CHCN – 2009, Kharkiv, 2009; ХХII Українській 
конференції з органічної хімії, м. Ужгород, 2010. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 статей у провідних 
міжнародних фахових журналах та 4 тези доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 
літературного огляду (розділ 1), основної частини, де викладені результати 
досліджень та їх обговорення (розділи 2–7), експериментальної частини, де 
наведені синтетичні методики та фізичні характеристики отриманих сполук і 
списку використаних джерел (454 найменування). Повний обсяг дисертації – 182 
сторінки, обсяг основного тексту – 130 сторінок; дисертація містить 78 схеми 
реакцій, 21 рисунок, 11 таблиць. 

ОСНОВНИЙ  ЗМ І С Т  РО БОТИ  

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та 
задачі дослідження, відображено практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ присвячено аналізу наукової літератури за темою 
дисертаційної роботи, а саме використанню реакцій азометинів з 
нуклеофілами в комбінаторному синтезі. Обговорено приєднання  
С-нуклеофілів до азометинів, а саме реакції Штрекера, Манніха та реакції з 
металоорганічними реагентами. Показано, що азометини використовуються в 
паралельному синтезі п’яти- та шестиланкових гетероциклів. Окремо 
обговорено реакції азометинів з P-нуклеофілами. 

У другому розділі описано комбінаторний синтез азометинів з 
використанням триметилсилілхлориду (ТМСХ) як конденсуючого агенту. 

Вибір та оптимізація умов синтезу азометинів за участю ТМСХ були 
здійснені на основі експериментальних даних, отриманих при дослідженні 
реації бензальдегіду 1(1) з аніліном 2(1), а також з низьконуклеофільним  
2-аміно-3-ціано-4,5-дифенілфураном 2(55) (Схема 1). 
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Схема 1. Модельні реакції для оптимізації умов отримання азометинів. 

Вихідні компоненти та ТМСХ були введені у реакцію у співвідношенні 
1 : 1 : 3. Надлишок Me3SiCl було взято для видалення слідів вологи, що 
дозволяє уникнути використання інертної атмосфери. Бензальдегід та аміни 
нагрівали в середовищі ТМСХ при 90 ºС впродовж 4 год, після чого додавали 
воду; утворений осад відфільтровували, промивали органічним розчинником, 
висушували та аналізували вміст речовин за допомогою спектрів 1Н ЯМР. 
Було встановлено, що суміш, отримана внаслідок проведення реакції у ДМФА, 
ацетонітрилі та діоксані містить 80–90 % вихідних реагентів і лише 10–20 % 
цільового азометину. Водночас, використання у якості розчинника піридину 
давало 50–60 % азометину. Невисокий вміст бажаного продукту реакції можна 
пояснити руйнуванням зв’язку C=N під дією HCl, що утворюється внаслідок 
гідролізу ТМСХ при додаванні води. Дещо зменшує дію цього негативного 
чинника присутність основного розчинника – піридину. Додавання ж перед 
обробкою реакційної суміші більш сильної основи – триетиламіну – значно 
збільшувало вміст азометинів у одержаному внаслідок реакції осаді, 
досягаючи найбільших значень у випадку використання піридину як 
розчинника. 

Перевірка температурного режиму та часу проведення реакції показала, 
що максимальний вихід азометину досягається саме за вказаних вище умов 
(нагрівання на водяній бані при 90 ºС впродовж 4 год). Спроби проводити 
реакцію за нижчої температури і впродовж більш тривалого часу або, навпаки, 
впродовж меншого часу при більш високій температурі призвели до суттєвого 
зменшення виходу продукту. 

Розроблений метод було використано для синтезу бібліотеки азометинів 
3, виходячи з первинних амінів 2(1–87) різної будови, а також ароматичних та 
гетероароматичних альдегідів 1(1–49) або ізатинів 1(50–51) (структури 
реагентів 1 та 2 наведено у дисертаційній роботі). Потрібно зазначити, що 
взаємодія амінів 2(1) та 2(55) з пропіоновим або фенілоцтовим альдегідами 
призводила до утворення неідентифікованої суміші продуктів, що може бути 
пояснено проходженням побічних реакцій за активною α-метиленовою 
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ланкою даних аліфатичних альдегідів. Загалом в 930 комбінаторних 
експериментах були отримані 718 азометинів 3 (синтетична ефективність 
77 %) з виходами 58–98 %. В ході роботи було зроблено повні аналітичні 
характеристики (LCMS, 1H ЯМР, 13С ЯМР та елементний аналіз) 128 
продуктів, 95 з яких не були раніше описані в літературі. 

Слід відмітити, що у випадку низькоосновних амінів (таких як аніліни, що 
містять акцепторні замісники, аміни Гевальда та ряд аміногетероциклів) 
використання вище зазначеної процедури є проблематичним завдяки легкому 
гідролізу азометинів водою, що додається до реакційної суміші. Однак висока 
селективність та майже кількісна конверсія реакції у розроблених умовах 
дозволяє використовувати реакційну суміш як вихідний реагент. 

Можливий механізм взаємодії альдегіду та первинного аміну за участю 
ТМСХ включає утворення силільних похідних як амінокомпоненти 
(інтермедіат 4), так і карбонільної сполуки (електрофільний інтермедіат 5). 
Внаслідок взаємодії сполук 4 та 5 утворюється інтермедіат 6, розташування 
Me3Si- та Me3SiO-груп якого сприяє легкому елімінуванню молекули 
(Me3Si)2O (Схема 2). 

R2
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SiMe3

R1 O

H

R1 O

H Cl

R1 O
SiMe3 R1 O

SiMe3
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SiMe3
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+
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Me3SiCl

Me3SiCl 5

4

Py

- (Me3Si)2O

5 6 3

1

2

Cl

 
Схема 2. Механізм утворення азометинів, що промотується ТМСХ. 

У третьому розділі описано використання ТМСХ-промотованної реакції 
Пікте – Шпенглера в комбінаторному синтезі. 

Реакція Пікте – Шпенглера (Схема 3) є прикладом взаємодії карбонільних 
сполук з первинними амінами, що не завершується одержанням азометину, а 
супроводжується електрофільною атакою останнього на додатковий реакційний 
центр однієї з вихідних сполук (у даному випадку це електронозбагачене 
ароматичне кільце). Хоча ця реакція відома давно, досі існує проблема розробки 
універсальних умов її проведення, які придатні для широкого кола субстратів. 
Тому нами було вирішено адаптувати розроблену методику комбінаторного 
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синтезу альдімінів з використанням ТМСХ у піридині до умов реакції Пікте – 
Шпенглера. 

NH

R1
R1

R2 R2

NH2

R2 R2

O
R1

R1
+

7 1 8

H+

HetHet ' '

' '' ' ''

 
Схема 3. Реакція Пікте – Шпенглера у загальному вигляді 

Як амінокомпоненти рекції Пікте – Шпенглера нами було обрано класичний 
для цього перетворення незаміщений триптамін 7(1), β-фенілтриптамін 7(2), 
триптофан 7(3) та β-гетарилетиламіни 7(4) та 7(5) з електрононадлишковим 
гетероциклічним фрагментом (Рис. 1). Карбонільні компоненти 1, що були нами з 
успіхом застосовані для синтезу тетрагідро-β-карболінів та їх аналогів 8, за 
будовою можна розділити на кілька груп: звичайні аліфатичні та аліциклічні 
альдегіди та кетони, ароматичні альдегіди та жирноароматичні кетони 1(1,52–56), 
гетероциклічні альдегіди та кетони з електрононадлишковими або 
електронодефіцитними гетероциклами 1(38,57–59) і поліфункціональні 
оксосполуки 1(7,50,60–64), що містять другу карбонільну групу, карбоксильну, 
фенольну або третинну аміногрупу (структури реагентів 1 наведено у 
дисертаційній роботі). 

N
H

NH2Ph

N
H

NH2

N
H

NH2

COOH
N

Me

Me

Ph

NH2

N
N

NH2

7(1) 7(2) 7(3) 7(4) 7(5)  
Рис. 1. Вихідні речовини, використані у реакції Пікте – Шпенглера 

ТМСХ дійсно виявився ефективним конденсуючим агентом для реакції 
Пікте – Шпенглера. В серії експериментів були знайдені наступні оптимальні 
умови проведення реакції: піридин у якості розчинника, температура 90 °С та 
мольне співвідношення 1 : 7 : Me3SiCl  = 1 : 1 : 5. П’ятикратний надлишок ТМСХ 
для реакції було взято на основі даних, представлених у попередніх роботах 
нашої наукової групи, в яких встановлено такий алгоритм розрахунку кількості 
ТМСХ: 2 моль на кожний моль води, що виділяється при конденсації, +1 моль на 
кожну реакційну групу субстрату, +1 моль для збільшення ступеня хімічної 
конверсії та видалення слідів вологи із реагентів та розчинників. Подальше 
збільшення кількості ТМСХ не лише не сприяло зростанню виходу цільової 
речовини, але й суттєво ускладнювло її виділення. 
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У встановлених умовах проведення реакції Пікте – Шпенглера за участю 
ТМСХ з виходами 71–93% було синтезовано 18 заміщених тетрагідро-β-
карболінів та їх аналогів 8, приклади структур яких наведено нижче. Типовим 
для подібних перетворень за участю γ-кетокислот (наприклад, левулінової 1(61)) 
було утворення γ-лактамів завдяки реакції вільної карбоксильної групи із 
вторинною аміногрупою, як це спостерігалося на прикладі сполуки 8{1(61)-7(1)}. 
Водночас, у випадку використання як вихідної сполуки 2-кетобурштинової 
кислоти 1(62) продукт конденсації в умовах реакції зазнавав декарбоксилювання 
з утворенням лактаму 8{1(62)-7(1)} (Рис 2). 
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Рис. 2. Продукти реакції Пікте – Шпенглера, промотованої ТМСХ. 

В обраних нами умовах проведення реакції Пікте – Шпенглера використання 
похідних фурану, β-дикетонів (окрім димедону, що реагував як звичайний кетон), 
α-галогеноксосполук та тетралону не дали очікуваних продуктів. У даному 
випадку утворювалась суміш сполук, що важко ідентифікувалась. При 
застосуванні ж інших карбонільних сполук слід було брати до уваги високу 
розчинність багатьох продуктів реакції у воді та труднощі з їх виділенням. Також 
не вдалося здійснити досліджувану реакцію із амінокомпонентами, що мають 
знижену у порівнянні з триптаміном нуклеофільність, зокрема 2-(1,3-
бензодіоксол-5-іл)етиламіном, 2-(2-метил-1,3-тіазол-4-іл)етиламіном або 
гістидином. 

У випадку хіральних амінів 7(2) та 7(3) та прохіральних карбонільних 
сполук 1 продукти 8 утворювалися у вигляді одного діастереомеру. 
Конфігурацію сполук 8{1(1)-7(2)}, 8{1(38)-7(2)} та 8{1(1)-7(3)} (Рис 3) було 
встановлено шляхом порівняння спектрів ЯМР із літературними даними. 
Інформативним, зокрема, виявився аналіз констант спін-спінової взаємодії 
системи протонів ABX згідно залежності Карплуса – Конроя. Для зображених 
нижче конформацій з екваторіальною орієнтацією обох замісників теоретичні 
значення констант 3J відповідають експериментальним даним: JАХ ~ 8 Гц, 
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дієдральний кут ~ 160 °С (аксіально-аксіальна взаємодія); JВХ ~ 5 Гц, дієдральний 
кут ~ 30 °С (аксіально-екваторіальна взаємодія). Такі ж значення констант були 
зафіксовані у експериментальних 1Н ЯМР спектрах сполук 8. У випадку ж 
протилежної орієнтації замісників при С-3 та С-4 значення обох констант JАХ та 
JВХ мали бути близько 5 Гц. 
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Рис 3. Сполуки типу 8, стереохімія яких була встановлена 1Н ЯМР спектроскопією. 

Четвертий розділ присвячено обговоренню використання ТМСХ-
промотованої реакції одержання азометинів для одноколбового синтезу 
вторинних амінів та їх похідних. 

Розроблена у рамках даної роботи методика одержання азометинів за участю 
ТМСХ дозволяє проводити подальше відновлення азометинів до вторинних 
амінів як одноколбовий синтез, оскільки завдяки використанню ТМСХ та 
оптимізованій процедурі обробки, реакційна суміш практично не містить 
вихідних альдегідів та амінів і, без додаткових процедур виділення й очистки 
азометину, відразу може підлягати дії відновника. Із послідовно обробленої Et3N 
та водою реакційної суміші, що містить азометин 3, останній виділяють 
екстракцією CH2Cl2. До одержаного розчину додають суспензію борогідриду 
натрію, а по закінченню відновлення повторюють процедуру обробки реакційної 
суміші водою та виділення продукту реакції (аміну 9) екстракцією CH2Cl2. 
Наступне ацилювання також проводиться як одноколбовий синтез: до розчину 
аміну 9 додають розчин відповідної кислоти 10(1–16) та карбонілдіімідазолу у 
CH2Cl2, реакційну суміш витримують на УЗ бані впродовж 4 год при 50–60 °C й 
отримують аміди 11 із сумарним виходом 36–73 %. Структури реагентів 1, 2 та 
10, що використано у цьому одноколбовому синтезі, наведено у дисертаційній 
роботі (Схема 4). 
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Схема 4. Одноколбовий синтезх амідів. 
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В 128 модельних експериментах було одержано 112 амідів 11, що відповідає 
88% синтетичної ефективності. Очищення синтезованих амідів 11 було здійснено 
шляхом перекристалізації або колонкової хроматографії. 

У п’ятому розділі описано створення бібліотеки 3-гідрокси-1,5-дигідро-2H-
пірол-2-онів 12 з використанням трикомпонентної конденсації за участі 
альдегідів 1(1,2,40,57,60,65–67), амінів 2(11,13,88–115) та піруватів 13(1–9) 
(Схема 5, структури реагентів 1, 2 та 13 наведено у дисертаційній роботі). 
Базуючись на попередніх дослідженнях нашої наукової групи щодо застосування 
ТМСХ в органічному синтезі, як нову методику для цієї трикомпонентної 
конденсації було запропоновано використання ТМСХ у якості промотора та 
ДМФА як розчинника. Окрім перевірки ефективності такого реакційного 
середовища, ми також мали на меті порівняти запропоновані нами умови реакції 
із класичними (нагрівання в оцтовій кислоті). В обох випадках реакційну суміш 
нагрівали при 90 °С (водяна баня) впродовж 2–8 год. 

R1 CHO R2 NH2 R3
O

O

OMe N
R2

R1

R3 OH

O+

1(1,2,40,57,
60,65-67)

2(11,13,
88-115) 13(1-9) 12{1(1,2,40,57,60,65-67)-

2(11,13,88-115)-13(1-9)}

+

 
Схема 5. Синтез 3-гідрокси-1,5-дигідро-2H-пірол-2-онів 12. 

Було встановлено, що для усіх піруватів 13(1–9) в реакції з більшістю 
перевірених альдегідів 1(1,2,40,57,65–67) та аліфатичних амінів простої будови 
2(88–93), а також п-толуїдину 2(13) використання оцтової кислоти як реакційного 
середовища було оптимальним – виходи відповідних піролонів 90{1(1,2,40,57,65–
67)-2(13,88–93)-89(1–9)} становили 73–87 %. Ті ж реагенти при нагріванні в 
ДМФА в присутності ТМСХ давали дещо менші виходи цільового продукту: 64–
78 %. Ймовірно, це пов’язано із високою нуклеофільністю амінів 2(13,88–93), 
внаслідок чого зростає частка побічних процесів та ускладнюється виділення та 
очистка продуктів. А ось у випадку амінів 2(94–98), які містять додаткову 
основну групу, використання системи ТМСХ – ДМФА дало кращі результати, 
оскільки дозволило досягти виходів 67–86 %, на противагу 57–71 % при 
застосуванні оцтової кислоти. Негативний вплив оцтової кислоти можна 
пояснити утворенням менш реакційноздатних солей. Переваги використання 
ТМСХ були ще більш очевидні в синтезах на основі діаміну 2(99), що містить 
незахищену вторинну аміногрупу, оскільки ТМСХ може виконувати роль 
джерела динамічної захисної групи. Спроби проведення реакції з 2(99) в оцтовій 
кислоті призвели до утворення неідентифікованої суміші продуктів. 

У синтезах за участю амінів 2(11,100,101), яким властива помірна 
нуклеофільність, з однаково позитивним результатом можна використовувати і 
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ТМСХ, і оцтову кислоту: виходи піролонів 12{1(1,2,40,57,65–67)-2(11,100,101)-
13(1–9)} в обох випадках знаходились у межах 81–91 %, хоча реакція 
відзначалася збільшенням часу перебігу. Подальше зниження нуклеофільності 
аміну робить недоцільним застосування оцтової кислоти, оскільки за таких умов 
виходи продукту порівняно невисокі: у синтезах за участю амінів 2(102–112) 
вони становили 38–73 %. Таким чином, одержання 3-гідрокси-1,5-дигідро-2H-
пірол-2-онів 12{1(1,2,40,57,65–67)-2(102–112)-13(1–9)} на основі амінів з низькою 
нуклеофільністю варто застосовувати активацію ТМСХ, що дозволяє досягати 
73–93 % виходу продукту. Також не дає позитивного результату використання 
оцтової кислоти для амінів 2(113–115) з вільною карбоксильною групою: за 
даними LC-MS аналізу, осаджений із реакційної суміші водою залишок містить 
лише близько 10 % бажаного продукту. Водночас, ті ж реагенти із ТМСХ як 
промотором реакції давали піролони 12{1(1,2,40,52–55)-2(113–115)-13(1–9)} з 
виходом 74–86 % виділеного очищеного продукту. 

Вище зазначене демонструє, що при виборі між двома методиками 
трикомпонентного синтезу гідроксипіролонів 12 (нагрівання в оцтовій кислоті 
або в системі ТМСХ – ДМФА) вирішальну роль відіграє природа аміну, а 
відмінність у поведінці досліджених піруватів 13(1–9) та альдегідів 
1(1,2,40,57,65–67) мінімальна. Однак, для альдегіду 1(60) з вільною 
карбоксильною групою більш ефективним промотором також виявився ТМСХ. 
Слід зазначити, що досліджений у попередніх роботах нашої наукової групи 
вплив структури карбонільних сполук 1 на проходження гетероциклізацій, 
активованих ТМСХ, свідчить про складність перебігу реакції у випадку 
аліфатичних альдегідів, що містять метиленову групу, оскільки під дією цього 
промотора вони схильні вступати в реакцію самоконденсації. 

З використанням розроблених методик було синтезовано та 
охарактеризовано 114 продуктів типу 12, приклади структур яких наведено 
нижче. Загальний розмір одержаної бібліотеки – близько 3000 сполук. 
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12{1(66)-2(102)-89(2)}12{1(1)-2(94)-89(1)} 12{1(40)-2(115)-89(5)}  
Рис 4. Приклади отриманих піролонів 12. 

Шостий розділ присвячено розгляду трикомпонентного синтезу 1,2-
дизаміщених 5-оксопіролідин- та 6-оксопіперидин-3-карбонових кислот (14) за 
реакцією Кастаньолі. 



 14

Класичний варіант реакції Кастаньолі полягає у взаємодії попередньо 
синтезованих азометинів типу 3 з циклічними ангідридами типу 15. 
Трикомпонентний одноколбовий варіант цієї реакції був відомий лише для 
високоактивних ангідридів з підвищеною активністю метиленової ланки. Тому 
важливою задачею постало удосконалення трикомпонентного варіанту 
проведення реакції Кастаньолі за участю простих аліциклічних ангідридів – 
бурштинового 15(1) та глутарового 15(2) – з метою створення зручної та 
високоефективної методики паралельного синтезу 1,2-дизаміщених  
5-оксопіролідин- та 6-оксопіперидин-3-карбонових кислот 14 (Схема 6). 

OO

n
 

O N

n
 

O

HOOC

R1

R2

R1 CHO NH2R2

15(1), n = 1
15(2), n = 2

rac

1(1,2,6,38,40,41,
44,57,68-103)

+

2(66,71,80,85,86,92,
93,98,116-151) та 7(5) 

+

14{1(1,2,6,38,40,41,44,57,
68-103)-2(66,71,80,85,86,92,
93,98,116-151)/7(5)-15(1,2)  

Схема 6. Синтез 5-оксопіролідин- та 6-оксопіперидин-3-карбонових кислот 14 за реакцією 
Кастаньолі. 

В результаті оптимізації цієї реакції були знайдені такі умови її проведення: 
УЗ-опромінення розчину альдегіду 1 та аміну 2 в метанолі впродовж 6 год, з 
наступним випаровуванням розчинника при зниженому тиску, та подальшим 
нагріванням залишку з ангідридом 15 в абсолютному ксилені впродовж 6–8 год. 
За цією методикою продукти 14 були отримані з виходами 67–88 %. Слід 
відмітити, що розроблена нами процедура дозволила вперше ввести у реакцію 
Кастаньолі ангідриди аліфатичних карбонових кислот. 

У реакцію отримання сполук 14 були упішно введені 44 ароматичні, 
гетероароматичні та аліфатичні альдегіди 1(1,2,6,38,40,41,44,57,68–103) та 44 
первинні аліфатичні аміни із аліфатичними, ароматичними та гетероциклічними 
фрагментами 2(66,71,80,85,86,92,93,98,116–151) та 7(5) (структури реагентів 1 та 
2 наведено у дисертаційній роботі). Досліджений варіант трикомпонентного 
синтезу давав відмінні результати як при застосуванні α-розгалужених 
аліфатичних альдегідів, так і для ароматичних та гетероароматичних альдегідів. 
Характер амінокомпоненти також суттєво не впливав на проходження реакції: 
методика виявилася ефективною і у випадку амінів з аліфатичними залишками 
(2(86,92,93,117-123)), і для сполук з ароматичними (2(66,71,85,124-132)) та 
гетероароматичними (2(80,98,133-143), 7(5)) фрагментами, і навіть при наявності 
активних функціональних груп – сульфонової (2(149)) або гідроксигрупи 
(2(150,151)). 

Запропонована методика дає гарні результати і у випадку застосування в 
якості метиленової компоненти ангідриду гомофталевої кислоти 15(3): відповідні 
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сполуки 14{1(70,71,79,96,97)-2(92,93,119)-15(3)} були отримані з виходом 75–
93% (Схема 7). 
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+

1(70,71,79,96,97) 2(92,93,119)
92{1(70,71,79,96,97)-
      2(92,93,119)-91(3)}

+

 
Схема 7. Синтез тетрагідроізохінолінових кислот 92 за реакцією Кастаньолі. 

Всього за розробленою методикою було синтезовано та охарактеризовано 
132 продукти 14. 

Важливим аспектом реакції Кастаньолі є те, що карбонові кислоти 14, а 
також синтезовані на їх основі спирти та аміни, цікаві як вихідні речовини для 
подальших синтетичних перетворень. Виявилося, що розроблена методика може 
бути застосована для великих кількостей речовин (до 100 г) без істотного впливу 
на вихід продукту. Нижче показано синтез ряду похідних кислот 14, зокрема 
продуктів їх відновлення – аміноспиртів 16 та амідоспиртів 17, а також 
первинних амінів 18 – продуктів відновлення амідів 19, що було проведено у 
мультиграмових кількостях (Схема 8). 
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18{1(1,2,38)-2(88)-91(1)},
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Схема 8. Функціоналізація кислот типу 14. 

Слід відмітити діастереоселективність розробленої реакції. У переважній 
кількості випадків de перевищував 60%. NOESY експерименти підтвердили 
транс-конфігурацію основного діастереомеру для сполук типу 14 . 
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Рис. 5. NOESY кореляцій для сполук типу 14 

У сьомому розділі обговорено використання азометинів як інтермедіатів у 
одноколбовому синтезі α-амінофосфонових кислот. 

Відомі методики одержання похідних α-амінофосфонових кислот через 
гідрофосфонілювання азометинів – реакцію Кабачніка – Філдса – як правило, 
вимагали виділення проміжної сполуки 3. При розробці одноколбового варіанту 
цієї реакції ми звернули увагу на відомий у літературі підхід, що передбачав 
використання в якості каталізатора реакції Кабачніка – Філдса перхлорату літію. 
Спершу, у запропонованому нами одноколбовому варіанті синтезу реакція 
карбонільної сполуки 1(1) і аміну 2(1) проводилася у присутності ТМСХ у 
ацетонітрилі, після чого у реакційну суміш додавався триетилфосфіт 20(1) та 
LiClO4. За співвідношення 1(1), 2(1), ТМСХ, 20(1) та LiClO4 1 : 1 : 1 : 1 : 10, 
відповідно, конверсія становила 38%. Суттєвим недоліком цієї методики було 
використання надлишку LiClO4, що суттєво ускладнювало процедуру виділення 
та очищення. Однак подальші дослідження показали, що за відсутності LiClO4 у 
згаданій вище реакційній системі конверсія не зазнає суттєвих змін (42%). Таким 
чином, ТМСХ виявився промотором не лише утворення азометину, але й 
наступного приєднання триетилфосфіту. Подальша оптимізація умов реакції 
показала, що використання трикратного надлишку ТМСХ дозволяє досягти 
майже кількісного утворення α-амінофосфонату 21{1(1)-2(1)-20(1) (Схема 9). 
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Схема 9. Одноколбовий метод синтезу естерів амінофосфонатів 21. 

На жаль, спроби гідролізу етильних груп естеру 21{1(1)-2(1)-20(1)} за 
допомогою Me3SiBr за різних температур реакції були невдалими. Тому для 
одержання саме α-амінофосфонових кислот було вирішено замінити 
етилфосфонат (20(1)) на триметилсилілфосфонат (20(2)). З огляду на наші 
попередні дослідження та літературні дані стосовно реакційної здатності 
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силілфосфонатів, не слід було очікувати суттєвого зменшення виходу 
силілфосфонату 21{1(1)-2(1)-20(2)} порівняно із етилфосфонатом 20{1(1)-2(1)-
20(1)}. У той же час силілфосфонати можна легко гідролізувати безпосередньо в 
реакційній суміші без попереднього виділення. 

Внаслідок проведення серії експериментів було встановлено, що в 
присутності чотирикратного надлишку ТМСХ приєднання P(OSiMe3)3 до 
азометинового інтермедіату проходить повністю, причому в якості розчинника 
можна використовувати ацетонітрил, 1,4-діоксан або ТГФ. Гідроліз сполуки 
21{1(1)-2(1)-20(2)} відбувається простим додаванням водного метанолу до 
реакційної суміші, що спричиняє осадження цільової кислоти 22{1(1)-2(1)}. 
Найбільший вихід продукту 22{1(1)-2(1)} (87%, конверсія 98%) був зафіксований 
при проведенні реакції в сухому ацетонітрилі та співвідношенні реагентів 1(1) : 
2(1) : Me3SiCl : P(OSiMe3)3 = 1 : 1 : 4 : 1.1 за кімнатної температури (Схема 10). 
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Схема 10. Одноколбовий метод синтезу амінофосфонатів 22. 

Завдяки розробленій методиці одноколбового синтезу на основі 
карбонільних сполук 1(1,2,4,7,38,40,55,71,77,104) та амінів 2(1,13,66,71,91,94,152-
160) нам вдалося синтезувати набір із 20 α-амінофосфонових кислот 22 з 
виходами 74–96 % (структури реагентів 1 та 2 наведено у дисертаційній роботі). 
Більшість сполук 22 відразу добре випадає у осад із реакційної суміші та 
виділяється шляхом фільтрування та промивання метанолом. Якщо осад не 
утворюється, розчинник із реакційної суміші слід частково випарити, додати 
метанол, а осад, що утвориться, відфільтрувати та промити холодним метанолом. 
Ця проста процедура виділення дозволяє отримати речовини 22 з чистотою більш 
ніж 95 %. 
 

ВИ СНОВКИ  

1. Розроблено методологію комбінаторного синтезу азометинів, яка заснована 
на взаємодії альдегідів та первинних амінів у присутності 
триметилсилілхлориду, як конденсуючого реагенту. Знайдені процедури 
мають широкі межі застосування та приводить до майже кількісного 
утворення азометинів, що дозволяє використовувати реакційну суміш як 
вихідний реагент.  

2. Завдяки зручності отриманої методики та високій конверсії перетворення 
вихідних речовин у відповідні азометини вдалося розробити низку зручних 
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одноколбових комбінаторних методів синтезу бібліотек амінів, амідів та 
гетероанельованих піпіридинів з широкими межами застосування. 

3. Розроблена синтетична процедура була адаптована для використання у 
мультикомпонентних реакціях типу Кабачніка-Філдса, Кастаньолі та 
отримання 3-гідрокси-1,5-дигідро-2H-пірол-2-онів, що привело до значного 
розширення меж застосування цих реакцій та можливості їх використання 
в комбінаторному синтезі.  

4. Отримана бібліотека 3-гідрокси-1,5-дигідро-2H-пірол-2-онів задовольняє 
усі сучасні критерії пошуку нових лікарських засобів методом 
високоефективного скрінінгу, що робить її привабливою для медичної та 
біохімїі. 

5. Синтезована бібліотека піролідин- та піпіридин 3-карбонових кислот, що 
задовольняє найжорсткішим критеріям що висуваються до сучасних 
потенційних лікарських засобів, що робить її перспективною для 
використання у їх пошуку.  
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АНО ТАЦ І Я  

Панов Д. М.. Використання триметилсилілхлориду в комбінаторному 
синтезі азометинів. – 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, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена синтезу та використанню азометинів в 
комбінаторному синтезі. 

Розроблено методику комбінаторного синтезу азометинів шляхом взаємодії 
альдегідів та первинних амінів у присутності триметилхлорсилану, що є зручною 
та високоефективною для сполучення різноманітних альдегідів 
(гетеро)ароматичної природи з (гетеро)ароматичними та аліфатичними амінами, 
у тому числі низьконуклеофільними. 

Розроблену процедуру одержання азометинів було використано як один з 
етапів одноколбового синтезу бібліотек вторинних амінів та амідів на їх основі. 

Варіацію розробленого методу синтезу азометинів було використано для 
отримання тетрагідро-β-карболінів та їх аналогів за реакцією Пікте – Шпенглера. 
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Азометини були інтермедіатами у ряді трикомпонентних реакцій, зокрема 
конденсації за участю піруватів, альдегідів та первинних амінів з утворенням 3-
гідрокси-1,5-дигідро-2H-пірол-2-онів, реакції Кастаньолі (конденсації циклічних 
ангідридів, альдегідів та первинних амінів з утворенням 1,2-дизаміщених 5-
оксопіролідин- та 6-оксопіперидин-3-карбонових кислот) та синтезі α-
амінофосфонових кислот з триметилсилілфосфонату, альдегідів та первинних 
амінів. Для всіх цих реакцій було розроблено комбінаторні варіанти проведення, 
що характеризуються високими виходами, простотою виділення та чистотою 
продуктів 

Ключові слова: комбінаторна хімія, азометини, конденсація, 
триметилсилілхлорид, багатокомпонентні реакції. 

 
АННО ТАЦИЯ  

Панов Д. М. Использование триметилсилилхлорида в комбинаторном 
синтезе азометинов. – 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, 2015. 

Диссертационная работа посвящена синтезу и использованию азометинов в 
комбинаторном синтезе. 

Разработана методика комбинаторного синтеза азометином путём 
взаимодействия альдегидов и первичных аминов в присутствии 
триметилсилилхлорида, являющаяся удобной и высокоэффективной для 
конденсации различных альдегидов (гетеро)ароматической природы с 
(гетеро)ароматическими и алифатическими аминами, в том числе 
низконуклеофильными. 

Разработанная процедура получения азометинов была использована в 
качестве одного из этапов одноколбового синтеза вторичных аминов и амидов на 
их основе. 

Вариация разработанного метода синтеза азометинов нашла применение для 
получения тетрагидро-β-карболинов и их аналогов по реакции Пикте – 
Шпенглера. 

Азометины были интермедиатами в ряде трёхкомпонентных реакций, в 
частности конденсации пируватов, альдегидов и первичных аминов с 
образованием 3-гидрокси-1,5-дигидро-2H-пиррол-2-онов, реакции Кастаньоли 
(конденсации циклических ангидридов, циклічних ангідридів, альдегидов и 
первичных аминов с образованием 1,2-дизамещённых 5-оксопирролидин- та 6-
оксопиперидин-3-карбоновых кислот) и синтезе α-аминофосфоновых кислот из 
триметилсилилфосфоната, альдегидов и первичных аминов. Для всех этих 
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реакций были разработаны комбинаторные варианты проведения, 
характеризующиеся высокими выходами, простотой выделеня и чистотой 
продуктов. 

Ключевые слова: комбинаторная химия, азометины, конденсация, 
триметилсилилхлорид, многокомпонентные реакции. 

 

S U M M A R Y  

Panov D. M. Using of trimethylsilyl chloride in combinatorial synthesis of 
azomethynes. – Manuscript. 

Thesis for candidate’s degree by speciality 02.00.03 – organic chemistry. – Kyiv 
National Taras Shevchenko University of MES of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The thesis is related to the synthesis and use of azomethynes in combinatorial 
synthesis. 

A combinatorial method for the synthesis of azomethynes by reaction of 
aldehydes and primary amines in the presence of chlorotrimethylsilane is developed. 
The procedure is convenient and highly efficient for coupling of various 
(hetero)aromatic aldehydes with (hetero)aromatic and aliphatic amines, including those 
with low nucleophilicity. 

The method developed was used as one of the steps in one-pot synthesis of the 
library of secondary amines and amides derived from them. 

A variation of the method developed was used for the preparation of tetrahydro-β-
carbolines and their analogues via Pictet – Spengler reaction. 

Azomethynes were intermediates in several three-component reactions, in 
particular, condensation of pyruvates, aldehydes and primary amines giving 3-hydroxy-
1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ones, Castagnoli reaction (condensation of cyclic anhydrides, 
aldehydes and primary amines leading to 1,2-disubstituted 5-oxopyrrolidine- та 6-
oxopiperidine-3-carboxylic acids), and synthesis of α-amino phosphonic acids from 
trimethylsilylphosphonate, aldehydes and primary amines. For all these reactions, 
combinatorial versions were developed, which result in high yields, convenient 
isolation and purity of the products. 

Keywords: combinatorial chemistry, azomethynes, condensation, 
chlorotrimethylsilane, multicomponent reactions. 


