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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

Актуальність теми. Протягом останнього десятиріччя спостерігається 

підвищення зацікавленості сполуками, що містять фрагмент біцикло[1.1.1]пентану. 

Це підтверджується значним зростанням кількості наукових статей та патентів, що 

так чи інакше стосуються таких сполук за останні десять років. Це пов’язано з 

розробкою ефективних методів синтезу цих сполук, а також з нещодавно 

продемонстрованою можливістю біоізостерної заміни п-феніленового та трет-

бутильного фрагментів залишком біцикло[1.1.1]пентану. Введення даного залишку 

збільшує частку sp
3
-гібридних атомів у молекулі та приводить до покращення 

розчинності сполук, що відкриває можливість застосування їх як лікарських 

препаратів перорального прийому. Також введення залишку біцикло[1.1.1]пентану 

змінює шляхи метаболізму сполук. Було показано, що шляхом заміни фенілу на 

біцикло[1.1.1]пентил можна досягнути більшої селективності дії біологічно 

активних сполук по відношенню до їх мішені, що може приводити до зменшення 

побічних ефектів. Аналіз літератури показує, що на даний момент відомими є 

нечисленні функціональні похідні біцикло[1.1.1]пентану, з яких в одну або кілька 

стадій можна отримувати бібліотеки сполук, цікавих з точки зору медичної хімії. 

Багато класів сполук, на зразок азидів, алкінів, сульфурорганічних сполук та 

гідразинів у даній категорії є майже непредставленими. Розробка таких будівельних 

блоків та зручних методів їх синтезу може сприяти більш інтенсивному 

дослідженню біологічних властивостей похідних біцикло[1.1.1]пентану та 

пришвидшити їх перехід у фазу преклінічних та клінічних досліджень. З іншого 

боку, враховуючи успіх застосування (3-(трифторометил)біцикло[1.1.1]пент-1-

ил)гліцину – мітки для дослідження структурних параметрів пептидів у біологічних 

мембранах методом 
19

F-ЯМР спектроскопії, можна припустити, що дизайн та 

використання нових амінокислот даного класу може також принести плідні 

результати. Таким чином, розробка підходів до синтезу нових функціоналізованих 

біцикло[1.1.1]пентанів є науково обгрунтованою та актуальною задачею як з 

теоретичної, так і практичної точок зору. 

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

виконувалась у межах досліджень, що проводились на кафедрі супрамолекулярної 

хімії Інституту високих технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в рамках держбюджетних тем № 14БП07-02, 16БП07-04 та 

18БП07-01. 

Мета і задачі дослідження. Метою диссертаційного дослідження є дизайн та 

синтез нових функціоналізованих похідних біцикло[1.1.1]пентану, зокрема 

амінокислот та будівельних блоків для потреб медичної хімії. 

Для досягнення поставленої мети було необхідно розв’язати наступні завдання: 
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- розробити підходи до синтезу найменших біцикло[1.1.1]пентановмісних α-

амінокислот – (біцикло[1.1.1]пент-1-ил)гліцину та (3-фторо-біцикло[1.1.1]пент-1-

ил)гліцину; 

- перевірити можливість використання (3-фторо-біцикло[1.1.1]пент-1-

ил)гліцину як мітки для дослідження пептидів методом 
19

F-ЯМР спектроскопії; 

- підбрати умови ефективного одержання та встановити закономірності 

реакційної здатності будівельних блоків на основі біцикло[1.1.1]пентану – азидів, 

алкінів, сульфінатів, сульфофторидів, сульфамідів та гідразинів. 

Об’єкт дослідження – функціоналізовані біцикло[1.1.1]пентани. 

Предмет дослідження – підходи до синтезу функціоналізованих 

біцикло[1.1.1]пентанів. 

Методи дослідження: органічний синтез, ЯМР, мас-спектрометрія, елементний 

аналіз, рентгеноструктурний аналіз, хроматографія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено нові підходи до 

синтезу біцикло[1.1.1]пент-1-ил- та 3-фторо-біцикло[1.1.1]пент-1-илкарбонової 

кислот, які дозволяють отримувати багатограмові кількості цих сполук. 

Запропоновано метод синтезу енантіомерно чистих (біцикло[1.1.1]пент-1-

ил)гліцину та (3-фторобіцикло[1.1.1]пент-1-ил)гліцину. Показано можливість 

введення (3-фторобіцикло[1.1.1]пент-1-ил)гліцину до складу пептидів методами 

твердофазового пептидного синтезу. 

Продемонстровано можливість використання (3-фторобіцикло[1.1.1]пент-1-

ил)гліцину як мітки для дослідження структурних параметрів пептидів у біологічних 

мембранах методом 
19

F-ЯМР спектроскопії. 

Оптимізовано методику отримання важливого з точки зору медичної хімії 

будівельного блоку – трет-бутил(3-амінобіцикло[1.1.1]пент-1-ил)карбамату – у 

мультиграмових кількостях. 

Продемонстровано, що використання реакції діазоперенесення на амін за 

допомогою гідрохлориду імідазол-1-сульфонілазиду є зручним методом одержання 

біцикло[1.1.1]пентилазидів. Для одержання ряду нових біцикло[1.1.1]пентил-

заміщених алкінів вперше застосовано реакцію Сейферта-Гілберта з використанням 

реагенту Охіри-Бестмана до біцикло[1.1.1]пентилкарбальдегідів. 

Запропоновано нову оптимізовану методику перетворення карбонових кислот 

на біцикло[1.1.1]пентил-(2-піридилсульфіди) через використання естерів Бартона. 

Вперше запропоновано використовувати дипірид-2-илдисульфід для збільшення 

виходу даної реакції. Отримано нові сульфінати, сульфофториди та сульфаміди з 

фрагментом біцикло[1.1.1]пентану, в тому числі з додатковою функціоналізацією – 

захищеними карбоксильною та аміногрупами. 

Показано, що реакція біцикло[1.1.1]пент-1-иллітієвих реагентів з ди(трет-

бутил)азодикарбоксилатом є ефективним методом одержання захищених 

біцикло[1.1.1]пент-1-илгідразинів. 

Розроблено новий підхід до перетворення α,α,α-тризаміщених карбонових 

кислот у похідні гідразинів, що супроводжується декарбоксилюванням, який 
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базується на використанні естерів Бартона. При цьому вперше продемонстровано 

перетворення естерів Бартона у похідні гідразинів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

препаративних підходів до синтезу енантіомерно чистих (біцикло[1.1.1]пент-1-

ил)гліцину та (3-фторобіцикло[1.1.1]пент-1-ил)гліцину, які можна використовувати 

для дослідження та модифікації пептидів. Показано, що (3-фторобіцикло[1.1.1]пент-

1-ил)гліцин може використовуватись для встановлення відстаней у пептидах, які 

знаходяться в орієнтованому стані, методом 
19

F-ЯМР спектроскопії. Розроблено 

зручні підходи до синтезу біцикло[1.1.1]пент-1-илазидів та алкінів, які є 

перспективними реагентами у реакції [3+2] циклоприєднання для синтезу бібліотек 

сполук і їх подальшого біологічного дослідження. Розроблено підходи до синтезу 3-

аміно- та 3-карбоксибіцикло[1.1.1]пент-1-илсульфінатів, сульфонамідів та 

сульфофторидів – нових цінних будівельних блоків для пошуку лікарських засобів. 

Розроблено ефективний загальний підхід для одержання похідних α,α,α-

тризаміщених алкілгідразинів з карбонових кислот. 

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальної роботи, 

аналіз спектральних даних та доведення будови одержаних сполук було здійснено 

особисто здобувачем. Постановку завдання дослідження, обговорення, 

систематизацію літературних даних, узагальнення та оформлення результатів 

проведено разом з науковим керівником, д.х.н., проф. Комаровим І.В., д.х.н., доц. 

Григоренком О.О., к.х.н. Тимцуніком А.В., на окремих етапах роботи – з 

д.х.н. Михайлюком П.К. Підготовку публікацій проведено разом з науковим 

керівником, д.х.н., проф. Комаровим І.В., на окремих етапах з д.х.н., 

доц. Григоренком О.О., д.х.н., Михайлюком П.К., проф. д-ром Ульріх А.С., 

к.х.н. Москвіною В.С. Синтез частини сполук проведено за участі Вальтер Є.Б. та 

Бандака Д.І. Пептидний синтез здійснено за участі к.х.н. Стрижака О.В. та 

к.х.н. Бабія О.П. Аналіз результатів спектральних досліджень та встановлення 

будови одержаних сполук проведено разом з д-ром Граже та д-ром Афоніним С. 

Вимірювання протимікробної активності проведено разом з д-ром Бердіч М. 

Розрахунки фізичних властивостей амінокислот здійснено разом з 

к.б.н. Платоновим М.О. Рентгеноструктурний аналіз здійснено у співробітництві з 

к.х.н. Шишкіною С.В. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи були представлені і 

доповідались на наукових конференціях: Х Всеукраїнська наукова конференція 

студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2018» (м. Харків, 23-25 квітня 

2018 року), ХVІ Наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2017» (м. Львів, 

28-31 травня 2017 року), XVIII Міжнародна конференція студентів та аспірантів 

«Сучасні проблеми хімії» (м. Київ, 17-19 травня 2017 року). 

Публікації. Результати дисертації відображені у 8 публікаціях: 5 статтях у 

фахових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз, та 3 тезах 

доповідей на наукових конференціях. 
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Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 178 сторінці 

друкованого тексту, складається зі вступу, шести розділів, загальних висновків, 

переліку використаних джерел (231 найменувань), а також додатків (2 сторінки). 

Робота ілюстрована 105 схемами, 13 таблицями та 14 рисунками. 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  РОБОТИ 

Перший розділ присвячено огляду літератури, що узагальнює методи синтезу 

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

лише у 1-му та 3-му положеннях. 

Другий розділ присвячено розробці синтетичного підходу до енантіомерно 

чистих (біцикло[1.1.1]пент-1-ил)гліцину та (3-фторобіцикло[1.1.1]пент-1-ил)гліцину. 

Розроблено новий підхід до одержання біцикло[1.1.1]пентилкарбонової 

кислоти 4, що базується на реакції окиснення фенільного кільця сполуки 3 

перйодатом натрію в нейтральних умовах при кімнатній температурі при каталізі 

RuCl3 з виходом 70% (Схема 1). Сполуку 3 було отримано за модифікованою 

літературною методикою шляхом приєднання PhMgBr до пропеллану 2 та 

наступною обробкою водою, з виходом 63%. Хоча сполука 4 раніше була описана в 

літературі, новий підхід дозволяє отримувати до 30 грамів з одного синтетичного 

підходу. 

Br Br

Cl

Cl

PhMgBr, 

к.т., 6 днівMeLi

1.

H Ph

NaIO4 14 екв., 

RuCl3 0.05 екв

2. H2O CCl4/H2O/CH3CN 

к.т., 16 годин

H CO2H

1 2 3 4
63% з 1

Eur. JOC, 2000, 

1137–1155.

70%

 
Схема 1. Синтез кислоти 4. 

Для отримання іншої важливої для подальших синтезів кислоти 6, синтезовану 

за літературними методиками дикислоту 5 було введено в реакцію 

фтордекарбоксилювання з реагентом Selectfluor при каталізі AgNO3 у воді при 55°С. 

Оптимізація умов даної реакції дозволила отримати кислоту 6 в кількостях до 

25 грам з одного синтетичного підходу з виходом 50%, достатньо чистої для 

подальшого використання (Схема 2). При цьому використання інших кількостей 

реагентів призводило до одержання продукту з нижчими виходами та забрудненої 

продуктами розкладу та перегрупування сполуки 6. 

1. (COMe)2 hv
COOHHOOC

Selectfluor 1.8 екв., 

AgNO3 0.2 екв.

2. NaOH, Br2 H2O, 55°C, 16 годин

NF N

Cl

Selectfluor

BF4

BF4

F COOH

2 5 6
67% з 1 50%

J. Org. Chem. 1988, 

53, 4593–2494.

 

Схема 2. Синтез кислоти 6. 
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Кислоту 4 було відновлено комплексом BH3·Me2S у ТГФ при кімнатній 

температурі у спирт 7 (85%), який перетворювався у альдегід 8 під дією перйодату 

Десса-Мартіна у CH2Cl2 впродовж 3 годин (Схема 3). Через те, що альдегід 8 є 

летким, його було виділено у вигляді розчину в дихлорметані перегонкою 

реакційної суміші з подальшим промиванням одержаного розчину водним NaOH від 

оцтової кислоти. В такому вигляді альдегід 8 може зберігатись декілька місяців 

при -10°С. Для подальших перетворень застосовували розчин альдегіду 8. Спроби 

одержати альдегід 8 за допомогою піридиній хлорохромату у CH2Cl2 були 

невдалими через самоконденсацію альдегіду в умовах реакції.  

H COOH

BH3·Me2S 1.2 екв. 

1 год, к.т.

ТГФ
H

OH

I

O

O

OAcOAc
OAc

перйодат Десса - 

Мартіна 1.05 екв.  

3 год., к.т.

CH2Cl2

H

O

H

4 7 8
85%

використаний

in situ

перйодат Десса - Мартіна  

Схема 3. Синтез альдегіду 8. 

Для одержання альдегіду 10 з кислоти 6 було застосовано інший підхід, 

оскільки всі спроби окиснити відповідній спирт призводили до деструкції молекули. 

Тому кислоту 6 було перетворено на етиловий естер 9 з виходом 92% за 

модифікацією реакції естерифікації за Штегліхом при обробці протягом 14 годин 

гідрохлоридом 1-етил-3-(3-диметиламінопропіл)карбодііміду (EDCI), N,N-

діізопропілетиламіном (ДІПЕА) та етанолом у дихлорметані при кімнатній 

температурі та каталізі 4-диметиламінопіридином (ДМАП). Альдегід 10 було 

одержано в розчині обробкою естеру 9 діізобутилалюміній гідридом (DIBAL-H) у 

толуені впродовж 2 годин при -78°С з подальшою обробкою метанолом (Схема 4). 

F COOH

EtOH, EDCI, 

ДІПЕА, ДМАП
F COOEt

DIBAL-H

CH2Cl2 , к.т. 

92%

-78°C, 2 год, 

толуен

F

O

H

6 9 10
використаний

in situ  
Схема 4. Синтез альдегіду 10.  

Розчини альдегідів 8 та 10 було введено в асиметричний синтез Штрекера з 

використанням хірального 2-фенілгліцинолу та ТМSCN в метанолі при кімнатній 

температурі. При реакції спостерігалась незначна діастереоселективність (Схема 5). 

Одержані суміші діастереомерних амінонітрилів 11a, b та 12a, b було розділено 

методом колонкової хроматографії на силікагелі. 
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R

O

H

R

CN

NH

Ph

OH

мажорний R,S

R

CN

NH

Ph

OH

мінорний R,R

(R)-2-фенілгліцинол 1.2 екв.,

ТМSCN 3.0 екв.

MeOH, к.т., 24 год

11a R = H 21%

12a R = F 36%

11b R = H 4%

12b R = F 19%

8

10  
Схема 5. Асиметричний синтез Штрекера з альдегідами 8 та 10.  

Далі з амінонітрилів 11а та 12а під дією 1.5 еквіваленту Pb(OAc)4 в суміші 

розчинників дихлорметан-метанол протягом 15 хвилин при 0 °C було отримано 

бензиліміни 13 та 14 з майже кількісним виходом (Схема 6). При кип’ятінні речовин 

13, 14 у 6М соляній кислоті  впродовж 18 годин імін гідролізує до гідрохлориду 

аміну та бензальдегіду, а нітрильна група перетворюється на карбоксильну групу та 

хлорид амонію. Для отримання чистих гідрохлоридів амінокислот 17, 18 суміш 

гідрохлориду амінокислоти та хлориду амонію було введено в реакцію з ди-трет-

бутилдикарбонатом в присутності поташу при кімнатній температурі у суміші ТГФ-

вода з утворенням Бок-амінокислот 15 та 16 відповідно з виходами 74% та 82% з 

імінів 13, 14. Зняття Бок-захисту зі сполук 15, 16 розчином HCl у діоксані при 

кімнатній температурі приводило до утворення гідрохлоридів амінокислот (S)-17 та 

(S)-18. Оскільки одним з потенційних напрямків застосування нових амінокислот є 

їх введення до складу пептидів, сполуки 17 та 18 під дією 

9-флуоренілметилоксикарбоніл хлориду (Фмок-Cl) у присутності Na2CO3 в суміші 

діоксан-вода було перетворено у Фмок-захищені амінокислоти (S)-19 з виходом 72% 

та (S)-20 з виходом 64%, які далі можна використовувати у твердофазному 

пептидному синтезі. Аналогічно, використовуючи (S)-2-фенілгліцинол для синтезу 

амінонітрилів, було отримано (R)-19 та (R)-20. Енантіомерну чистоту відповідних 

Фмок-амінокислот було підтверджено методом аналітичної хіральної хроматографії. 

HCl

R

COOH

NH2

R

COOH

NHBoc

1. HCl, кип'ятіння

2. Boc2O, K2CO3

HCl

R

CN

N

Ph

R

COOH

HN

O

O

Pb(OAc)4 1.5 екв.

CH2Cl2/MeOH, 

15 хв, 0 °C

R

CN

NH

Ph

OH
R = H 99%

R = F 99%

R = H 74%

R = F 82%

11a

12a

13

14

15

16

Фмок-Cl, Na2CO3

діоксан/H2O

17

18

R = H 72%

R = F 64%

19

20

18 годин

R = H 88%

R = F 93%

 
Схема 6. Синтез Фмок-захищених амінокислот 19 та 20.  
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У стандартних умовах твердофазового синтезу був отриманий двічі мічений 

пептид 21 (GMASK(18)GAI(18)GKIAKVALKAL-NH2), у якого залишки амінокислот 

Ala6 та Ala10 було замінено на залишок амінокислоти 18 (Схема 7), з метою 

перевірки можливості детекції F-F взаємодії. Цей пептид є аналогом 

протимікробного пептиду PGLa, для якого раніше було вивчено його положення та 

поведінка у мембрані. Мічений пептид проявляє нижчу протимікробну активність 

(128 мкг·мл
-1 

для E. coli DSM 1103), ніж PGLa (64 мкг·мл
-1

), але все одно 

залишається протимікробним препаратом. Крім того спектроскопія кругового 

дихроїзму (КД) міченого пептиду показала, що його α-спіральний характер є дещо 

меншим, ніж PGLa, але все ж таки, 21 перебуває у формі α-спіралі у середовищі, яке 

імітує мембрану. За допомогою ЯМР-експерименту CODEX (centerbаnd only 

detection of exchange), проведеному з двічі міченим пептидом, введеним у 

заморожений подвійний шар DMPC/DMPG (3:1; DMPG = 1,2-димірістоїл-sn-гліцеро-

3-фосфо-(1’рац-гліцерол)), було встановлено внутрішньомолекулярну відстань 
19

F-
19

F 8.0±1.0 Å, що добре узгоджується з очікуваним значенням для ідеальної 

α-спіралі (7.5–8.0 Å).  

NH2

HN

NH

HN

HN

H
N

N
H

H
N

N
H

H
N

N
H

H
N

N
H

H
N

NH

NH

HN

NH

NH
N
H

H
N

H2N

O

O

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

OO

O

O

O

NH2

NH2

OH

S

F

H2N

F

FmocHN CO2H

F

20

21

Твердофазовий 

пептидний синтез

Вимірювання відстані 

методом 
19

F-ЯМР

NH2

 
Схема 7. Синтез модельного двічі міченого пептиду 21.  

Третій розділ присвячено розробці загальних підходів до синтезу будівельних 

блоків для клік-хімії, а саме азидів та алкінів, які звязані з фрагментом 

біцикло[1.1.1]пентану. В рамках цього дослідження також було показано 

перетворення відомої Бок-амінокислоти 22 за допомогою реакції Курціуса з 

дифенілфосфорил азидом (DPPA) та бензиловим спиртом (BnOH) та подальшим 

зняттям одної з захисних груп з утворенням монозахищених похідних 

біцикло[1.1.1]пентан-1,3-діаміну 24, 25 у кількостях до 85 грам (Схема 8).  
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BocHN

CO2H

DPPA

O

Ot-Bu
CbzHN

NH2

NHCbz

BocHN

H2

Pd-C BocHN

NH2

O

O Ph

22 23 99% 24

1. HCl

2. NaOH
93%

25

Et3N

BnOH

85%

Boc  = Cbz  =

 
Схема 8. Синтез монозахищених діамінів 24 та 25.  

Для синтезу цільових біцикло[1.1.1]пентил азидів 28 вперше було застосовано 

реакцію діазоперенесення до відповідних амінів 26 (Схема 9), які було синтезовано 

за реакцією Курціуса з кислот, підходи до яких є відомими в літературі. При обробці 

метанольного розчину аміну 26 реагентом Годдарда-Боргера 27 в присутності K2CO3 

та каталітичних кількостей CuSO4·5H2O при кімнатній температурі відповідні 

азиди 28 було отримано з виходами 61-84%, тобто дана методика є ефективною для 

отримання біцикло[1.1.1]пентилазидів з різними замісниками. Азиди 28b, 28c, 28d 

було виділено в вигляді метанольних розчинів, в зв’язку з їх леткістю. 

N3 H N3 F N3

MeO2C N3 BocHN N3 CbzHN N3

F3C N3

K2CO3 (1.5-2.7 екв.)

CuSO4 · 5H2O (1% моль)

MeOH, к.т.
NH3R NHNS

N3

O O

Cl Cl

N3R+

27(1.2 екв.)

28a, 63% 28b, 84% 28c, 67% 28d, 76%

28e, 77% 28f, 82% 28g, 61%

26 28a-g

 
Схема 9. Отримання азидів 28a-g за реакцією діазоперенесення. 

Відомі в літературі кислоти 29a-c було відновлено за допомогою комплесу 

BH3·Me2S у ТГФ до відповідних спиртів 30a-c з виходами 85-95%. В класичних 

умовах реакції Сверна зі спиртів 30a-c було отримано відповідні альдегіди 31a-c, які 

за реакцією Сейферта-Гілберта з реагентом Охіри-Бестмана 33 при кімнатній 

температурі було перетворено у біцикло[1.1.1]пентилалкіни 34a-c з виходами 43-

88% виходячи зі спиртів (Схема 10). Альдегід 31d було одержано за коротшою 

літературною методикою, що включає приєднання F3CI до [1.1.1]пропелану та 

наступне літіювання похідної 32 з перехопленням на етилформіат. Альдегід 31d 

також було успішно перетворено у алкін 34d в умовах реакції Сейферта-Гілберта, 
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однак у зв’язку з леткістю сполуки 34d її було виділено у вигляді розчину в 

дихлорметані. Таким чином, було вперше застосовано підхід до синтезу 

біцикло[1.1.1]пентил-алкінів виходячи з  легкодоступних біцикло[1.1.1]пентанових 

кислот через утворення з них альдегідів та їх реакцію з реагентом 33. Підхід 

виявився ефективним методом одержання функціоналізованих біцикло[1.1.1]пент-

илалкінів. 

BocHN

K2CO3 (1.5 екв.)

MeOH, к.т.

MeO2C F3C

34a
88% за 2 стадії

34d
50% за 2 стадії

34b
43% за 2 стадії

34c
55% за 2 стадії

CHOR

CO2HR

CF3I

BH3·Me2S

F3C I

O

P

O

OMe
OMe

N2

R

OH

F3C CHO

R

R CHO

+

33 (1.3 екв.)31a-d 34a-d

29a-c 30a-c 31a-c

окиснення 

за Сверном

85-95%

1. t-BuLi

2. HCO2Et

31d

75%

2 32

 
Схема 10. Синтез біцикло[1.1.1]пентилалкінів 34. 

Для демонстрації використання одержаних азидів та алкінів у клік-реакції, а 

також для додаткової характеризації летких алкінів та азидів, їх було введено в 

реакції з метиловим естером пропіолової кислоти та бензилазидом при каталізі 

Cu(OAc)2. Реакція проходила за кімнатної температури, а функціоналізовані 1,2,3-

триазоли 35a-e виділено з виходами 59-99%.  

 

MeO2C
N

NN

Ph
BocHN

N

NN

Ph

R1 N
NN

R2

Cu(OAc)2 · H2O (5% моль)

CH2Cl2 або MeOH, к.т.
N3R1 R2

H N
NN

CO2Me

F N
NN

CO2Me

F3C N
NN

CO2Me

+

35a, 82% 35b, 59% 35c, 79%

35d, 99% 35e, 83%

35a-e

 
Схема 11. Використання нових азидів 28 та алкінів 34 у реакціях 

[3+2]циклоприєднання .  
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Четвертий розділ присвячено розробці підходів до синтезу 

біцикло[1.1.1]пентилсульфінатів, біцикло[1.1.1]пентилсульфофторидів та 

біцикло[1.1.1]пентилсульфамідів. Монофункціоналізовані похідні було одержано за 

реакціями, представленими на Схемі 12.  За літературною методикою до пропелану 

було приєднано бензилмеркаптан з виходом 80%. З одержаної сполуки 36 при 

обробці м-хлорнадбензойною кислотою у  дихлорметані за кімнатної температури з 

виходом 93% було отримано сульфон 37. Обробка сульфону 37 бензилбромідом у 

присутності надлишку трет-бутилату калію при 40 °С у ТГФ дозволила отримати 

цільовий монозаміщений біцикло[1.1.1]пентилсульфінат калію 38, який в умовах 

електрофільного амінування гідроксиламін-О-сульфокислотою в воді з ацетатом 

калію перетворювався на сульфамід 39 з виходом 74%. При реакції сульфінату 38 з 

електрофільним  фторуючим реагентом N-фторобензенсульфонімідом (NFSI) у 

CH3CN при кімнатній температурі утворювався сульфофторид 40 з виходом 69%. 

S

Ph

S

O

O

Ph

S

O

KO

F S

O

O

H2N S

O

O

BnSH, 1.0 екв.

0°C, Ar, 1 год

m-CPBA, 3.0 екв.

CH2Cl2, к.т.,16 год

2 36 37

74%

69%

38
39

40

80% 93%

KOt-Bu, 4.0 екв.

BnBr, 1.1 екв.

40°C, ТГФ, 

Ar, 1 год
KOAc, 3 екв.

H2NOSO3H,

H2O, к.т., 16 год

(PhSO2)2NF, 1.5 екв.

CH3CN, к.т., 2 год

Chem. - A Eur. J.

2018, 24, 1373–1382

 
Схема 12. Синтез сполук 38-40.  

Друга частина четвертого розділу присвячена синтезу похідних з 

загальновживаними захищеними функціональними групами – аміногрупою та 

карбоксильною групою (CO2R, NHBoc), оскільки біфункціональні похідні мають 

більше можливостей для подальшої функціоналізації. Такі сполуки можуть бути 

використані в якості біоізостерних аналогів п-фенілену та дизаміщеного алкіну, а 

також як лінійні лінкери.  

Для одержання сірковмісних похідних в якості вихідних сполук було обрано 

доступні у великих кількостях кислоти 41а, b. Їх було перетворено на похідні N-

гідроксипіридин-2-тіону 42а, b, відомі як естери Бартона, через активацію кислот 41 

за методом змішаних ангідридів з ізобутилхлороформатом та наступною обробкою 



11 

натрієвою сіллю N-гідроксипіридин-2-тіону. При опроміненні інтенсивним 

джерелом видимого світла ці естери розкладаються з виділенням CO2 та утворюють 

алкільні радикали, які далі можуть утворювати 2-піридилсульфіди 43 (Схема 13). В 

стандартних умовах таке перетворення проходило з порівняно низьким виходом 

(умови 1, 3, 8 у Таблиці 1). Тому було проведено оптимізацію цієї стадії та знайдено, 

що оптимальним є проведення декарбоксилювання у бензені. Вирішальним було 

вперше запропоноване використання ди(піридин-2-іл)дисульфіду 44 в якості 

додаткового джерела тіопіридильних залишків, що дозволило одержати сульфіди 

43a та 43b з виходами 50% та 64% відповідно. 

R

O

O

N

S
R

N

S

R CO2H

NS
SN

N

S

+
Na


O

R

O

O

O

Oi-Bu

-15...-10 °C, 15 хв

43a, R = CO2t-Bu

43b, R = NHBoc

h, розчинник, 2 год

5...0 °C

   2 год

41a, R = CO2t-Bu

41b, R = NHBoc

42a, R = CO2t-Bu

42b, R = NHBoc

i-BuOC(O)Cl, CH2Cl2

44

 
Схема 13. Синтез сульфурвмісних похідних біцикло[1.1.1]пентану 43a,b.  

Таблиця 1. Оптимізація реакції декарбоксилювання естеру Бартона 42 

№ Субстрат Розчинник Кількість 44, еквівалентів Вихід 43, %
[a]

 

1 41b EtOAc 0 23 

2 41b Толуен 0 <5 

3 41b C6H6 0 31 

4 41b C6H6 1 40 

5 41b C6H6 3 64
[b]

 

6 41b C6H6 5 67 

7 41b C6H6 3 68
[c]

 

8 41a C6H6 0 19 

9 41a C6H6 3 50
[b]

 

[a] вихід за 
1
H-ЯМР спектром; [b] вихід чистої сполуки (виходячи з 41b); 

[c] реакцію проводили 6 годин при 0 C. 
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Окиснення сполук 43а, b м-хлорнадбензойною кислотою у  дихлорметані при 

кімнатній температурі вело до отримання 2-піридилсульфонів 45а, b з виходом 85-

88%. При реакції сполук 45а, b з тіоетилатом натрію в ТГФ за кімнатної 

температури відбувається утворення 2-етилтіопіридину та цільових сульфінатів 

натрію 46а, b, які можна виділити з реакційної суміші простим фільтруванням 

(Схема 14). Одержані сульфінати при обробці NFSI в ацетонітрилі за кімнатної 

температури перетворювались у сульфонілфториди 47а, b, які після хромато-

графічної очистки були отримані  з виходом 78% та 71% відповідно. Цільові 

біфункціональні сульфонаміди 48а, b було отримано з сульфінатів натрію 46 за 

реакцією електрофільного амінування з  гідроксиламін-О-сульфокислотою з 

виходами 69% та 70%. 

R

N

S
R

N

S

O

O

RS

O

+
Na


O

RF S

O

O

RH2N S

O

O
H2NOSO3H

CH2Cl2, 0 °C до к.т.

ніч

EtSH (2.0 екв)

NaH (1.5 екв)

ТГФ, к.т. ніч

KOAc, к.т. ніч

(PhSO2)2NF

(1.5 екв)

CH3CN, к.т. ніч

43a, R = CO2t-Bu, 50%

43b, R = NHBoc, 64%

m-CPBA (3.0 екв)

46a, R = CO2t-Bu

46b, R = NHBoc

47a, R = CO2t-Bu, 78%

47b, R = NHBoc, 71%

48a, R = CO2t-Bu, 69%

48b, R = NHBoc, 70%

45a, R = CO2t-Bu, 85%

45b, R = NHBoc, 88%

 
Схема 14. Синтез сульфофторидів 47 та сульфонамідів 48.  

Виявилось, що сульфонілфториди 47 не вступають в реакцію з бензиламіном у 

стандартних умовах та навіть при нагріванні. Сполуки 47 вдалось перетворити на 

відповідні сульфонаміди 49 з низькими виходами при нагріванні  до 60 °С з 

бензиламіном в присутності стехіометричної кількості бістрифліліміду 

кальцію (Ca(NTf2)2). Значно ефективнішим методом синтезу сульфонаміду 

49b (74%) виявилась реакція сульфінату натрію 46b з бензиламіном у воді при  

кімнатній температурі у присутності I2. Також сульфінат 46b алкілюється 

бензилбромідом (BnBr) в ДМФА при 80 °C з утворенням сульфону 49c  з 

виходом 83% (Схема 15). 
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R FS

O

O

R NHBnS

O

O

BocHN S

ONa

O

BocHN S

ONa

O

BocHN BnS

O

O

BocHN NHBnS

O

O

49b, 74%

BnNH2

Ca(NTf2)2

BnBr

47a, R = CO2t-Bu

47b, R = NHBoc

49a, R = CO2t-Bu, 21%

49b, R = NHBoc, 44%

60


C, i-AmOH

BnNH2, I2, 16 год

49c, 83%46b

46b

к.т., H2O

80 °C, ДМФА

 
Схема 15. Підходи до синтезу сульфамідів з фрагментом біцикло[1.1.1]пентану. 

П'ятий розділ присвячено синтезу біцикло[1.1.1]пентилгідразинів. В першій 

частині запропоновано підхід до синтезу нефункціоналізованих ди-Бок захищених 

біцикло[1.1.1]пентилгідразинів, що полягає у літіюванні біцикло[1.1.1]пентил- 

йодидів 50 за допомогою трет-бутиллітію при -78 °С в етері з наступною 

взаємодією з ди(трет-бутил)азодикарбоксилатом. Відповідні захищені гідразини 53-

55 отримано з виходами 77-85%. 

 

R Li

N

N

O

O

O

O

Et2O

Ph N

NHBoc

Boc
F3C N

NHBoc

Boc

R N

NHBoc

Boc

N

NHBoc

BocF3C

-78
 o

C

77% 85% 83%

51 52

53 54 55

R I
t-BuLi, -78

 o
C

Et2O

50

 
Схема 16. Одержання біцикло[1.1.1]пентилгідразинів.  

У другій частині п'ятого розділу запропоновано новий загальний підхід до 

синтезу α,α,α-тризаміщених алкілгідразинів 58 виходячи з карбонових кислот 

56 (Схема 17). Карбонові кислоти 56 через проміжне утворення хлорангідридів, що 

відбувалось за участі (COCl)2 в дихлорметані при кімнатній температурі, було 

перетворено у естери Бартона 57. Опромінювання сумішей сполук 57 та ди(трет-

бутил)азодикарбоксилату у розчині хлороформу інтенсивним джерелом видимого 

світла приводило до утворення захищених похідних алкілгідразинів 58. Таке 

перетворення естерів Бартона описане вперше. Реакція проходить з хорошим 

виходом для більшості субстратів 58a-f (63—87%). У випадку, коли відповідні 
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третинні радикальні інтермедіати мають помірну чи низьку стабільність, виходи 

продуктів істотно знижуються. Так, для похідної біцикло[1.1.1]пентану 58i вихід 

становить лише 15%. Важливу роль в даному перетворенні відіграє розчинник, який 

виконує функцію джерела атомів Гідрогену. Було з’ясовано, що використання 

хлороформу є оптимальним.  

ДМАП (0.1 екв) 

CH2Cl2, 2 год

N

SO

OR
3

R
1

R
2

ONa
N

S

O

OHR
3

R
1

R
2

56a-i

(1.2 екв)

57a-i

N

HNR
3

R
1

R
2

Boc

Boc

BocN NBoc

500W лампа 

розжарювання

CHCl3

58a-i

2 год

2.

1. (COCl)2, CH2Cl2

N NHBoc

Boc

58h, 20%

N

NHBoc

Boc

58g, 38%

N
NHBoc

Boc

O

58f, 65%

Nt-Bu

NHBoc

Boc

58i, 15%

N

NHBoc

Boc

58a, 87%

N

NHBoc

Boc

58b, 74%

N
NHBoc

Boc

58c, 83%

N NHBoc

Boc

58d, 82%

N

NHBoc

Boc

O

58e, 63%

 

Схема 17. Перетворення естерів Бартона 57 у диБок-гідразини 58.  

 

ВИСНОВКИ 

В результаті диссертаційного дослідження синтезовані нові функціоналізовані 

похідні біцикло[1.1.1]пентану, а саме – амінокислоти та будівельні блоки для потреб 

медичної хімії, досліджено їх реакційну здатність, а також розроблено методологію 

їх дизайну.  

1. Показано ефективність асиметричної реакції Штрекера як підходу до 

енантіоселективного синтезу нових біцикло[1.1.1]пентанвмісних амінокислот та їх 

похідних, зокрема нової монофторованої мітки для дослідження пептидів методом 

твердотільної 
19

F ЯМР спектроскопії. На прикладі мічення пептиду PGLa показано 

можливість застосування 3-фторобіцикло[1.1.1]пентилгліцину для вимірювання 

відстаней F-F у штучних біс-ліпідних мембранах.  

2. Розроблено синтетичні підходи до азидів та ацетиленів на основі 

біцикло[1.1.1]пентану. Показано, що застосування реакції діазоперенесення з 

реагентом Годдарта-Боргера до біцикло[1.1.1]пентиламінів є загальним та 

ефективним методом отримання біцикло[1.1.1]пентилазидів. Вперше застосовано 

реакцію Сейферта-Гілберта для одержання біцикло[1.1.1]пентилалкінів. Виявлено, 
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що синтезовані продукти вступають у реакцію мідь-каталізованого 

[3+2]циклоприєднання азидів та алкінів. 

3. Показано, що ефективним методом одержання сульфінатів з фрагментом 

біцикло[1.1.1]пентану є реакція нуклеофільного заміщення у біцикло[1.1.1]пентил- 

бензилсульфоні та в біцикло[1.1.1]пентил-2-піридилсульфонах. Показано, що 

сульфінати є зручними прекурсорами біцикло[1.1.1]пентилсульфофторидів, 

сульфонамідів та сульфонів. 

4. Встановлено, що літіювання біцикло[1.1.1]пентилйодидів трет-бутил- 

літієм та наступна реакція з ди(трет-бутил)азодикарбоксилатом є зручним методом 

одержання нефункціоналізованих захищених похідних біцикло[1.1.1]пентил- 

гідразинів. 

5. Розроблено нову реакцію, що полягає в перетворенні естерів Бартона 

(естери 1-гідроксипіридин-2(1H)-тіону) α,α,α-тризаміщених карбонових кислот на 

відповідні ди-Boc-похідні алкілгідразинів з третинними алкільними замісниками 

біля атому Нітрогену, при опроміненні видимим світлом у хлороформі у присутності 

ди(трет-бутил)азодикарбоксилату. 
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АНОТАЦІЯ 

Кохан С. О. Функціоналізовані похідні біцикло[1.1.1]пентану. – 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. 

Розроблено підхід до синтезу α-амінокислот з фрагментом біциклопентану – (3-

фторобіцикло[1.1.1]пентил)гліцину та біцикло[1.1.1]пентилгліцину у енантіомерно 

чистому вигляді, що грунтується на асиметричній реакції Штрекера з 

використанням хірального 2-фенілгліцинолу. 

На прикладі протимікробного пептиду PGLa продемонстровано можливість 

використання нової  амінокислоти (3-фторобіцикло[1.1.1]пентил)гліцину як мітки 

для дослідження будови пептидів у мембранах методом 
19

F ЯМР. 

За реакцією діазоперенесення з біцикло[1.1.1]пентиламінів вперше отримано 

низку функціоналізованих біцикло[1.1.1]пентилазидів, в тому числі з захищеними  

аміно- та карбоксильною групами. Розроблено препаративний підхід до синтезу 

біцикло[1.1.1]пентилалкінів, в тому числі з функціональними групами, на основі 

реакції Сейферта-Гілберта. Продемонстровано, що отримані азиди та алкіни легко 

вступають в мідь-каталізовану реакцію [3+2]циклоприєднання. 

Розроблено методики синтезу сульфонів, сульфонамідів та сульфофторидів на 

основі  біцикло[1.1.1]пентану. 

Досліджено фотохімічне перетворення естерів α,α,α-тризаміщених карбонових 

кислот та N-гідроксипіридин-2-тіону за участі ди(трет-бутил)азодикарбоксилату, в 

результаті якого утворюються ди-Boc-похідні алкілгідразинів з третинними 

алкільними замісниками біля атому Нітрогену 

Ключові слова: біцикло[1.1.1]пентан; амінокислоти; азиди; алкіни; 

циклоприєднання; сульфурорганічні сполуки; будівельні блоки; алкілгідразини. 
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АHНОТАЦИЯ 

Кохан С. А. Функционализированные производные бицикло[1.1.1]пент-

ана. – 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, 2020. 

Разработана методика синтеза α-аминокислот с фрагментом бициклопентана – 

(3-фторбицикло[1.1.1]пентил)глицина и бицикло[1.1.1]пентилглицина в 

энантиомерно чистом виде, которая базируется на ассиметрической реакции 

Штрекера с использованием хирального 2-фенилглицинола. 

На примере противомикробного пептида PGLa продемонстрирована 

возможность использования новой аминокислоты (3-фторобицикло[1.1.1]пент-

ил)глицина в качестве метки для исследования строения пептидов в мембранах 

методом  
19

F ЯМР. 

Реакцией диазопереноса из бицикло[1.1.1]пентиламинов впервые получен ряд 

функционализированных бицикло[1.1.1]пентилазидов, в том числе с защищенными 

амино- и карбоксильной группами. Разработан препаративный подход для синтеза 

бицикло[1.1.1]пентилацетиленов, в том числе с функциональными группами, на 

основе реакции Сейферта-Гилберта. Показано,  что полученные азиды и алкины 

легко вступают в медь-катализированную реакцию [3+2]циклоприсоединения. 

Разработана методика синтеза сульфонов,  сульфонамидов и сульфофторидов 

на основе  бицикло[1.1.1]пентана. 

Изучено фотохимическое превращение сложных ефиров α,α,α-тризамещенных 

карбоновых кислот и N-гидроксипиридин-2-тиона при участии ди(трет-

бутил)азодикарбоксилата, в результате которого образуются ди-Boc-производные  

алкилгидразинов с третичными алкильными заместителями возле атома азота. 

Ключевые слова: бицикло[1.1.1]пентан; аминокислоты; азиды; ацетилены; 

циклоприсоединение; сераорганические соединения; билдинг блоки; 

алкилгидразины. 
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The thesis is devoted to the development of general synthetic approaches to the 

functionalized bicyclo[1.1.1]pentane derivatives, which can be used as building blocks for 

the needs of medical chemistry and tools for studying the structure of peptides. 

A method for the synthesis of new enantiomerically pure amino acids with a 

bicyclo[1.1.1]pentane core - (bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)glycine and (3-fluorobicyclo 

[1.1.1]pent-1-yl)glycine was developed. It is based on the use of an asymmetric Strecker 
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reaction using phenylglycinol as a chiral inducer. A new convenient preparative approach 

to the synthesis of an important intermediate - bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid was 

proposed, which allows to obtain up to 30 g from a single run with a total yield of 44%. 

The conditions of the fluorodecarboxylation reaction of  bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-

dicarboxylic acid were optimized, which made it possible to obtain 3-fluoro-

bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid in amounts up to 25 g from one synthetic 

approach. The target amino acids were converted to Fmoc derivatives, which are 

compatible with solid-phase peptide synthesis. 

New amino acid (3-fluorobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)glycine was shown to be an 

effective labeling tool for the structural analysis of membrane-bound peptides by solid-

state 
19

F-NMR spectroscopy. The label was introduced into the model peptide PGLa by 

solid-phase peptide synthesis instead of alanine residues. The spectra of circular dichroism 

confirmed that the new monofluorinated label does not change the structure of this peptide. 

There was also only a slight loss of antimicrobial activity of the synthetic analogue of 

PGLa compared to the natural compound. The intramolecular 
19

F-
19

F distance was 

measured using the centerband only detection of exchange (CODEX) NMR experiment. 

Imidazole-1-sulfonilazide hydrochloride, known as Goddard-Borger's reagent, was 

used as the diazo transfer reagent to obtaining bicyclo[1.1.1]pentylazides from 

bicyclo[1.1.1]pentylamines. The reaction is carried out at room temperature in methanolic 

solution using K2CO3 and catalyzed by CuSO4•5H2O. Bicyclo[1.1.1]pentylazides with 

various substituents in the 3rd position (H-, F-, F3C-, Ph-, MeO2C-, BocHN-, CbzHN-) 

were obtained with a yield of 61-84%. Volatile azides (H-, F-, F3C-) were isolated and 

characterized as methanolic solutions. For additional characterization of volatile 

bicyclo[1.1.1]pentylazides, they were introduced into the [3+2]cycloaddition reaction with 

propiolic acid methyl ester under the catalysis of Cu(OAc)2•H2O at room temperature. 

Thus, methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylates with bicyclo[1.1.1]pentyl substituents in the 1st 

position were obtained with a yield of 59-82%. 

 Seyferth–Gilbert reaction involving dimethyl-1-diazo-2-oxopropylphosphonate, 

known as Ohira-Bestman reagent, was used, for the first time, in the synthesis of 

functionalised (Ph-, F3C-, MeO2C-, BocHN-) bicyclo[1.1.1]pentylalkynes. The reaction of 

corresponding bicyclo[1.1.1]pentylaldehydes with Ohira-Bestman reagent proceeded 

smoothly in methanolic solutions in the presence of K2CO3 at room temperature. 

Bicyclo[1.1.1]pentylaldehydes were obtained from available bicyclo[1.1.1]pentyl 

carboxylic acids in a two-step sequence – reduction with BH3•Me2S to an alcohol and 

subsequent Swern oxidation. The yield of bicyclo[1.1.1]pentylalkynes were 43-88% for 

two steps, based on corresponding alcohols. Alkynes with protected carboxylic and amino 

groups (MeO2C-, BocHN-) were introduced into the Cu(OAc)2•H2O [3+2]cycloaddition 

reaction with benzylazide CH2Cl2 solution at room temperature. Corresponding 1-benzyl-

4-(bicyclo[1.1.1]pentyl)-1,2,3-triazoles were obtained with yields of 99% and 83%. 

Methods for the synthesis of Sulfur-containing bicyclo[1.1.1]pentane derivatives, 

such as sulfinates, sulfonamides and sulfonyl fluorides, with protected amino and carboxyl 

groups (t-BuO2C-, BocHN-) in the 3rd position were developed. N-hydroxypyridin-2-



19 

thione esters, known as Barton esters, were obtained from the corresponding 

bicyclo[1.1.1]pentancarboxylic acids. Irradiation of the solutions of these esters with an 

500 W incandescent lamp in the presence of 2,2'-dipyridyldisulfide led to decarboxylation 

with the formation of bicyclo[1.1.1]pentyl (2-pyridyl)sulfides. These compounds were 

oxidized to bicyclo[1.1.1]pentyl (2-pyridyl)sulfones using 3-chloroperoxybenzoic acid. 

Reaction of the obtained sulfones with EtSNa gave 3-substituted sodium 

bicyclo[1.1.1]pentylsulfinates. The obtained sulfinates were transformed into 

bicyclo[1.1.1]pentylsulfonamides (69-70%) upon treatment with hydroxylamine-O-

sulfonic acid in water. Bicyclo[1.1.1]pentyl sulfonylfluorides were obtained in a 71-78% 

yield from the bicyclo[1.1.1]pentylsulfinates via electrophilic fluorination employing 

(PhSO2)2NF in CH3CN. 

To obtain parent bicyclo[1.1.1]pent-1-yl sulfinate, sulfonamide and sulfonyl fluoride, 

benzylthiol was added to [1.1.1]propellane (80%). The obtained bicyclo[1.1.1]pentyl 

(benzyl)sulfide was oxidized with 3-chloroperoxybenzoic acid to sulfone in 93% yield. 

Treatment of the sulfone with benzyl bromide in the presence of excess KOt-Bu at 40 ° C 

in THF led to the formation of potassium bicyclo[1.1.1]pent-1-yl sulfinate, which was 

successfully transformed into  sulfonamide (74%) and sulfonyl fluoride (69%) in the 

conditions employed for substituted analogs. 

A method for the synthesis of non-functionalized di-Boc-protected 

bicyclo[1.1.1]pentyl hydrazines (77-85%) is proposed, which consists in halogen-lithium 

exchange of bicyclo[1.1.1]pentyl iodides with t-BuLi at -78 ° C, followed by reaction with 

di-tert-butyl azodicarboxylate. 

A new general approach to the synthesis of α,α,α-trisubstituted alkylhydrazines was 

developed. The method is based on the conversion of α,α,α-trisubstituted carboxylic acids 

into Barton esters and subsequent irradiation of their CHCl3 solutions with an incandescent 

lamp in the presence of di-tert-butyl azodicarboxylate. This transformation of  Barton's 

esters was previously unknown. The reaction proceeds in good yields (63-87%) for most 

substrates. In the case of moderate or low stability of intermediate tertiary radical, the 

reaction proceed in significantly reduced yield (15-38%). 

Keywords: bicyclo[1.1.1]pentane; amino acids; azides; alkynes; cycloaddition; 

organosulfur compounds; building blocks; alkylhydrazines. 

 


