
 1 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 

 

 

 

АРТАМОНОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

 

 

УДК 547.412.62:[547.235.41:547.212+547.512:547.233] 

 

 

2,2,2-ТРИФЛУОРОДІАЗОЕТАН У СИНТЕЗІ 

ТРИФЛУОРОМЕТИЛЦИКЛОПРОПАНОВМІСНИХ АМІНОПОХІДНИХ 

 

02.00.03 – органічна хімія 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата хімічних наук 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015 



 2 

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та у відділі хімії біологічно 

активних речовин Інституту органічної хімії НАН України. 

 

 

Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор 

Комаров Ігор Володимирович 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка, 

Інститут високих технологій 

заступник директора з наукової роботи 

 

Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор  

Броварець Володимр Сергійович 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії 

НАН України 

заступник директора з наукової роботи,  

завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних 

гетероциклічних основ 

 

кандидат хімічних наук 

Ляпунов Олександр Юрійович 

Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О. В. Богатського 

НАН України 

старший науковий співробітник 

 

 

 

 

 

 

Захист відбудеться « 13 » жовтня  2015 р. о 16
00

 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.25 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ,  

вул. Льва Толстого, 12, хімічний факультет, ауд. 518. 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033,  

м. Київ, вул. Володимирська, 58. 

Автореферат розісланий « 11 » _вересня_ 2015 р. 

 

 

Вчений секретар спеціалізованої  

вченої ради Д 26.001.25, д.х.н.,     Савченко І. О. 



 3 

 

З А Г А Л Ь Н А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р О Б О Т И  

 

 Актуальність теми. Зважаючи на те, що атоми Флуору наявні у структурах ~ 

20% молекул усіх лікарських препаратів, сучасна медицина вимагає синтезу все 

більшої кількості нових флуоровмісних сполук. Структурна модифікація органічних 

речовин шляхом заміни атома Гідрогену на електронегативний атом Флуору 

зазвичай призводить до певних змін властивостей. Так, наприклад, введення до 

складу молекул трифлуорометильної групи може вплинути на їх ліпофільність, 

розчинність, конформацію, стабільність та pKa сусідніх функціональних груп. Через 

подібність стеричних особливостей атомів Флуору та Гідрогену від CF3-заміщених 

сполук можна очікувати взаємодії з потенційними біологічними мішенями, подібної 

до родоначальних CH3-аналогів. В той же час використання 

трифлуорометилвмісних аналогів часто допомагає уникнути небажаних 

метаболічних перетворень, які спостерігаються для родоначальних сполук.  

З іншого боку, наявність у структурі циклопропанового фрагмента сприяє 

конформаційній жорсткості, яка вважається важливою характеристикою більшості 

біологічно активних молекул. Так, похідні циклопропану широко розповсюджені як 

серед природних сполук, так і серед синтетичних лікарських препаратів. 

Трифлуорометилзаміщені циклопропани, як сполуки, що одночасно містять у своїй 

структурі жорсткий циклопропановий цикл та CF3-групу, знаходять застосування в 

медичні хімії для розробки модуляторів кінази, активаторів калієвих каналів, агентів 

для лікування вірусних гепатитів, неопіоїдних анальгетиків тощо.  

Отже, фармакологічний потенціал та значна роль в хімічних, а особливо 

біологічних дослідженнях, яка належить трифлуорометилзаміщеним циклопропанам 

визначає безперечну актуальність розробки і оптимізації методів синтезу нових 

будівельних блоків на основі CF3-заміщених циклопропанових амінопохідних як 

цікавих та перспективних об’єктів для медичної хімії. 

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

робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (бюджетна тема № 01БФ037–03) 

та Інституті органічної хімії НАН України (бюджетна тема «Реакції конденсації, 

гетероциклізації та рециклізації кето- і тіоамідних сполук лінійної і циклічної 

будови з нуклеофільними реагентами», № держреєстрації 0110U000002). 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є одержання 

трифлуорометилвмісних циклопропанових похідних первинних та вторинних амінів 

з використанням 2,2,2-трифлуородіазоетану як реагенту.  

Для досягнення поставленої мети було необхідно розв’язати наступні задачі: 

− здійснити дизайн нових біциклічних трифлуорометилвмісних амінів, що містять 

азабіцикло[n.1.0]алканові скелети; 

− розробити способи одержання цільових структур із застосуванням генерованого 

in situ 2,2,2-трифлуородіазоетану; 

− дослідити взаємодію 2,2,2-трифлуородіазоетану з рядом алкенів/алкінів, 

визначивши межі застосування реакції; 
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− розробити метод одержання мультиграмових кількостей обох ізомерних 

()-транс- та ()-цис-трифлуорометил-1-аміноциклопропан-1-карбонових 

кислот. 

Об'єкти дослідження – трифлуорометилвмісні циклопропанові моно- та 

біциклічні амінопохідні первинної і вторинної будови. 

Предмет дослідження – підходи до синтезу трифлуорометилвмісних 

циклопропанових амінопохідних, їх будова та фізико-хімічні властивості. 

Методи дослідження – органічний синтез, тонкошарова хроматографія,  

спектроскопія ЯМР на ядрах 
1
Н, 

13
С, 

19
F та 

31
P, ІЧ–спектроскопія, мас-спектрометрія, 

рентгеноструктурні дослідження, хроматографія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Показано можливість 

використання генерованого in situ 2,2,2-трифлуородіазоетану в синтезі нових 

трифлуорометилвмісних циклопропанових амінопохідних. 

На основі розроблених підходів проведено синтез ряду нових конформаційно 

обмежених ізомерних 6-трифлуорометил-3-азабіцикло[3.1.0]гексанів, як 

нехіральних конформаційно обмежених аналогів фармакологічно важливих 3- та 4-

трифлуорометилпіперидинів. 

Продемонстровано, що CuCl-каталізоване трифлуорометилциклопропану-

вання відповідних циклічних єнамідів дією 2,2,2-трифлуородіазоетану є зручним 

способом синтезу насичених трифлуорометилвмісних біциклічних амінів на основі 

каркасів 2-азабіцикло[2.1.0]пентану, 2-азабіцикло[3.1.0]гексану та 2-азабіцикло-

[3.1.0]гептану. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено практичну і 

зручну у виконанні одноколбову методику синтезу трифлуорометил-

піразолінів/піразолів як попередників трифлуорометилвмісних циклопропанів з 

високими виходами і без необхідності очищення кінцевих продуктів. Методика 

базується на взаємодії генерованого in situ 2,2,2-трифлуородіазоетану з 

алкенами/алкінами. 

Розроблено препаративно зручні методи синтезу нових конформаційно 

обмежених ізомерних 6-трифлуорометил-3-азабіцикло[3.1.0]гексанів, CF3-вмісних 2-

азабіцикло[2.1.0]пентану, 2-азабіцикло[3.1.0]гексану та 2-азабіцикло[3.1.0]гептану, а 

також грамових кількостей обох ()-транс- та ()-цис-трифлуорометил-1-

аміноциклопропан-1-карбонових кислот. 

Особистий внесок здобувача. Систематизацію літературних даних, основний 

обсяг експериментальної роботи, аналіз результатів спектральних досліджень та 

встановлення будови одержаних сполук було проведено особисто здобувачем. 

Постановка завдання дослідження, обговорення, узагальнення та оформлення 

отриманих результатів проводились разом з науковим керівником, д. х. н., проф. 

Комаровим І. В., на окремих етапах роботи разом з д. х. н. Волочнюком Д. М., 

к. х. н. Михайлюком П. К., к. х. н. Григоренком О. О. та д. х. н. Толмачовим А. О. 

Синтез частини сполук для проведення досліджень було проведено разом із 

Слободянюком Є. Ю. та Воєводою Н. М. Рентгеноструктурні дослідження здійснено 

у співробітництві з групою д. х. н. Шишкіна О. В. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було представлено 

на національних та міжнародних конференціях: XXII Українська конференція з 
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органічної хімії (Ужгород, Україна, 2010), XII всеукраїнська конференція з 

міжнародною участю студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 

Україна, 2011), International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal 

Chemistry (St. Petersburg, Russia, 2011), 3
rd

 International Symposium Valencia Fluorine 

Days (Valencia, Spain, 2012), EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry 

(Lisbon, Portugal, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 статей у провідних 

міжнародних фахових журналах, серед яких один огляд, та 6 тез доповідей на 

конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 158 сторінках і 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел 

(227 найменувань), містить 24 рисунки та 3 таблиці. Перший розділ (літературний 

огляд) присвячено відомим на сьогодні методам синтезу трифлуорометилзаміщених 

циклопропанів. У другому розділі розглядається синтез трифлуорометил-

циклопропанових амінопохідних з використанням реакцій [3+2]-циклоприєднання. 

Третій розділ присвячено синтезу трифлуорометилциклопропанових амінопохідних 

з використанням реакцій [2+1]-циклоприєднання. Четвертий розділ є описом 

експериментальної частини дисертаційної роботи. 

 

О С Н О В Н И Й  З М І С Т  Р О Б О Т И  

 

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. Обговорено методи одержання трифлуорометил-заміщених 

циклопропанів, акцентуючи увагу в основному на досягненнях останніх двох 

десятиліть. Показано, що серед відомих на сьогодні методів синтезу 

трифлуорометил-заміщених циклопропанів більш класичний підхід включає 

перетворення субстратів, які вже містять трифлуорометильну групу, зокрема, 

циклізації трифлуорометил-заміщених 1,3-біфункціональних субстратів, а також 

циклопропанування трифлуорометил-заміщених алкенів. Головним недоліком цих 

методів є обмежена доступність вихідних сполук. Інший відомий метод – 

флуорування циклопропанкарбонових кислот – потребує використання спеціального 

обладнання та агресивних реагентів. Більш сучасні методи спираються на 

використання трифлуорометилюючих реагентів, таких як 2,2,2-трифлуородіазоетан 

та його похідні. Обговорено літературні дані щодо використання цих 

циклопропануючих агентів та показано, що основні здобутки в даній галузі описано 

в роботах останніх декількох років. Також продемонстровано, що трифлуорометил-

заміщені циклопропани демонструють різні типи біологічної активності і 

представляють інтерес як будівельні блоки для медичної хімії та агрохімії. 

У другому розділі описано синтез трифлуорометилциклопропанових 

амінопохідних з використанням реакцій [3+2]-циклоприєднання. 

[3+2]-Циклоприєднання за участю 2,2,2-трифлуородіазоетану – підхід до 

синтезу піразолінів та піразолів. Піразоліни відіграють важливу роль в органічному 
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синтезі та медичній хімії, оскільки є широко відомими проміжними сполуками у 

синтезі циклопропанів, а також інших сполук, зокрема піразолів та діамінів. 

Оскільки трифлуорометил-заміщені піразоліни можуть бути зручними 

попередниками трифлуорометилциклопропанових амінопохідних, насамперед нами 

було досліджено реакцію [3+2]-циклоприєднання 2,2,2-трифлуородіазоетану з 

алкенами та алкінами різної будови. 

В якості модельного об’єкту для оптимізації умов реакції нами було обрано 

комерційно доступний електронодефіцитний N-бензилмалеїнімід (1). Спочатку було 

вивчено реакцію сполуки 1 з газоподібним 2,2,2-трифлуородіазоетаном, 

генерованим в окремому реакторі з гідрохлориду 2,2,2-трифлуороетанаміну та 

NaNO2 у воді. Виявилось, що реакція проходить з кількісним виходом, однак на 

структуру продукту суттєвий вплив має природа розчинника: так, у CH2Cl2 

утворювався Δ
1
-піразолін 2а, тоді як у Et2O – Δ

2
-ізомер 2b. 

 

 

 

Хоча розроблений метод мав високу ефективність, потенційна 

вибухонебезпечність газоподібного 2,2,2-трифлуородіазоетану спонукала нас до 

пошуку альтернативних підходів. Базуючись на нещодавніх розробках Карейри та 

Моранді, було досліджено можливість генерування 2,2,2-трифлуородіазоетану 

in situ. Виявилось, що просте змішування реагентів (субстрат 1 (1 моль), 

CF3CH2N2HCl (3 моль) та NaNO2 (3 моль)) у системі дихлорометан/вода з 

наступним витримуванням суспензії впродовж 1 год. за температури 0 ºC та 

наступних 24 год за кімнатної температури призводило до утворення чистого 

продукту 2a з виходом 95%. Слід зазначити, що дана методика добре працювала у 

великих масштабах, що дало нам змогу одержати до 75 г піразоліну 2a за один 

експеримент. 

Розроблений підхід було застосовано до низки моно- та дизаміщених алкенів 

різної будови. Виявилось, що в реакцію вступають лише алкени, активовані 

акцепторними замісниками, що дозволило отримати низку адуктів 3 – 13. Субстрати 

з електронодорними групами не реагували взагалі, тоді як [3+2] циклоприєднання за 

участі N-вінілфталіміду потребувало збільшеного часу реакції (2 тижні) та надлишку 

2,2,2-трифлуородіазоетану (12 моль). На перебіг реакції суттєвий вплив має також 

стеричний фактор: так, 1,2-дизаміщені алкени реагували повільніше за 1,1-

дизаміщені ізомери і потребували більшого часу взаємодії, а тризаміщені алкени не 

вступали в реакцію. Реакція проходила регіоселективно: спостерігалося утворення 

піразолінів з трифлуорометильною групою та електроноакцепторними замісниками 

у 3 та 5 положеннях, а відповідних 3,4-дизаміщених ізомерів не утворювалося. У 
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випадку монозаміщених та симетричних цис-1,2-дизаміщених алкенів реакція 

проходила і стереоселективно, даючи чисті транс-Δ
1
-піразоліни, тоді як 1,1-

дизаміщені субстрати призводили до утворення суміші транс-/цис-ізомерів. Було 

також показано, що монозаміщені алкени з групами, що здатні брати участь у 

спряженні, утворюють більш термодинамічно стабільні Δ
2
-піразоліни, тоді як за 

відсутності груп, що здатні до кон’югації, утворювались Δ
1
-піразоліни. 1,1-

Дизаміщені алкени давали Δ
1
-піразоліни, оскільки у цьому утворення Δ

2
-ізомеру є 

неможливим. 1,2-Дизаміщені субстрати утворювали Δ
2
-піразоліни (крім 2a та 8, 

оскільки в цих випадках утворення альтернативного ізомеру не відповідає правилу 

Бредта). 

 

 
 

 

 

Будову більшої частини одержаних піразолінів було доведено методом 

рентгеноструктурного аналізу. 

  
3 5 
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9 13 

 

Після вивчення реакції між генерованим in situ 2,2,2-трифлуородіазоетаном з 

алкенами було здійснено спробу вивчити подібну реакцію для алкінів. Виявилось, 

що ці два класи субстратів проявляють подібну поведінку у реакції [3+2] 

циклоприєднання. Так, монозаміщені алкіни з електроноакцепторними групами 

давали відповідні піразоли 14 – 19 з кількісними виходами; в той час як алкіни з 

електронодонорними групами не вступали в реакцію. Подібно до алкенів, реакція 

проходила регіоселективно та призводила до утворення лише 3,5-дизаміщених 

ізомерів. Дизаміщені алкіни з двома акцепторними замісниками реагували швидко 

та майже кількісно, тоді як у випадку наявності донорного замісника реакція 

сповільнювалась, а вихід продукту 19 зменшувався. Цікаво, що в останньому 

випадку спостерігалося обернення регіоселективності, що, можливо, пов’язано із 

стеричними факторами.  

 

 

 

 

 

Будову піразолів 14 та 17 було доведено методом рентгеноструктурного 

аналізу. Будову ізомеру 19 було підтверджено наявністю розщеплення сигналу 



 9 

атому Карбону метильної групи ацетильного фрагменту на атомах Флуору у квартет 

з 
5
J(C,F) = 6.3 Hz. 

 

 

 
 

14 
17 

 

 

Вивчення хімічних властивостей одержаних піразолінів показало, що можливо 

здійснити кислотно-каталізовану ізомеризацію (наприклад, 2a на 2b), а також 

перетворення на піразоли шляхом бромування (наприклад, 12 на 20). Флуоровмісні 

піразолілкарбонові кислоти типу 21, яка утворюється після гідролізу 20, є 

перспективними будівельними блоками для медичної хімії. 

 

 

 

Синтез 6-трифлуорометил-3-азабіцикло[3.1.0]гексанів. Наступним етапом 

роботи було використання розробленого підходу до синтезу піразолінів для 

одержання трифлуорометилвмісних циклопропанових амінопохідних. В якості 

цільових об’єктів спершу було обрано похідні 3-азабіцикло[3.1.0]гексану 22a та 22b, 

які є конформаційно обмеженими аналогами 4-трифлуорометилпіперидину (23) – 

будівельного блоку, що був вдало використаний у близько 50 медико-хімічних 

проектах, результатом яких стало відкриття більш ніж 40 біологічно активних 

похідних, зокрема, антагоніста дофамінових D3 рецепторів, інгібіторів γ-секретази 

та перспективного ноотропного агенту, який пройшов доклінічні випробування. 
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Першою стадією синтезу був термічний розклад раніше одержаних нами 

піразолінів 2. Термодеструкція 2a була легко здійснена нагріванням сполуки за 

150 ºC впродовж 1 год. Під час реакції спостерігалось бурхливе виділення азоту, що 

призводило до утворення циклопропанів 24a/24b у співвідношенні 4.3 : 1.0 з 

сумарним виходом 63%. Ізомери 24a/24b були легко розділені за допомогою 

колонкової хроматографії; транс-ізомер 24a був головним продуктом реакції. 

Необхідно зауважити, що піразолін 2b виявився більш стабільним за сполуку 

2а, і усі спроби провести його термодеструкцію (150–260 ºC) призводили до 

утворення бажаних продуктів з виходами, меншими за 10%.  

 

 

 

Відновленням карбонільної групи сполуки 24a дією LiAlH4 в діетиловому 

етері був легко одержаний N-захищений піролідин 25a з виходом 99%. Важливо, що 

при цьому не відбувалось розкриття циклопропанового кільця. Нарешті, зняття N-

бензильної групи з піролідину 25a гідруванням з використанням 10% Pd/C як 

каталізатора дало можливість отримати бажаний амін 22a з виходом 95%. Знову ж 

таки, циклопропановий цикл залишився стабільним за умов проведення реакції. 

Ізомерний амін 22b було одержано з аміду 22b за тим же синтетичним підходом з 

виходом 94% після двох стадій. 

Для визначення конфігурації синтезованих сполук було проведено 

ацилювання аміну 22a п-нітробензоїлхлоридом, в результаті якого одержано 
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кристалічну похідну 26, будову якої будо досліджено методом 

рентгеноструктурного аналізу. Дещо пізніше транс-конфігурацію аміну 22a була 

додатково підтверджено за допомогою рентгеноструктурного дослідження сполуки 

24a. 

 

  

26 
24a 

 

 

Синтез трифлуороноркоронамових кислот. Іншими об’єктами, що було 

обрано в рамках використання розробленого нами методу одержання піразолінів для 

синтезу трифлуорометилвмісних циклопропанових амінопохідних, були 

трифлуороноркоронамові кислоти 27a,b – флуоровмісні аналоги ряду природних 

непротеїногенних циклопропановмісних амінокислот. Хоча раніше сполуки 27a,b 

були описані в літературі, їх синтез вимагав використання дорогих чи 

легкозаймистих реагентів та каталізаторів або ж призводив до кінцевих продуктів з 

невисоким загальним виходом. Тому поставала необхідність розробки методу 

синтезу багатограмових кількостей даних амінокислот. 

 

 
 

В якості ключового інтермедіату нашої початкової синтетичної схеми було 

обрано піразолін 28, що було одержано з раніше відомого алкену 29 за розробленою 

нами методикою. Термічний розклад 29 проходив вже за 70 С і призводив до 

утворення суміші стереоізомерів 30a,b. Хоча розділення цієї суміші було успішно 

здіснено у міліграмових кількостях, даний метод виявився непридатним до 

масштабування. Тому нами було змінено стратегію синтезу і в якості вихідної 

сполуки було обрано алкен 31, що містив більш розгалужений замісник біля атому 

нітрогену та був одержаний у 4 стадії з L-серину за описаними у літературі 

методиками. Як і у випадку 28, утворення та розклад піразоліну 31 також були 
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ефективними, більше того, різниця в хроматографічній рухливості ізомерів 32а та 

32b виявилася достатньою для багатограмового розділення (~45 г суміші). 

Подальші перетворення для одержання амінокислот 27a,b включали спочатку 

лужний, а потім кислотний гідроліз, що дозволило одержати кінцеві продукти у 

вигляді гідрохлоридів. 

 

 

 

Конфігурацію одержаних сполук було встановлено за допомогою 

експерименту NOESY для сполуки 33b. Слід зазначити, що спектральні та фізичні 

характеристики речовини 27aHCl співпали з раніше описаними у літературі. 

 

 

У третьому розділі описано синтез трифлуорометилциклопропанових 

амінопохідних з використанням реакцій [2+1] циклоприєднання. 

На відміну від описаного у попередньому розділі методу синтезу 

трифлуометилвмісних циклопропанів, що базується на реакції [3+2] 

циклоприєднання за участі алкенів з наступним термічним розкладом піразолінів і є 

ефективним для електронодефіцитних алкенів, оптимальними субстратами реакції 

формального [2+1] циклоприєднання за участі трифлуорометилкарбену чи 

відповідних металокарбеноїдів є алкени з донорними замісниками. Даний метод 

раніше був застосований на кафедрі органічної хімії хімічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка для синтезу 

трифлуорометил-заміщених біциклічних аналогів проліну. У даній роботі в якості 

цільових структур для розширення меж застосування згаданого підходу було обрано 

біциклічні трифлуорометилциклопропанові амінопохідні 34 – 36 – аналоги сполук 

22a та 22b, описаних у попередньому розділі, а також 3- та 4-

трифлуорометилпіперидинів (37 та 23, відповідно). Слід зазначити, що згадані 
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біциклічні конформаційно обмежені аміни утворюють міні-бібліотеку, що 

забезпечує ефективну варіацію положення трифлуорометильної групи відносно 

амінної функції і таким чином представляє значний інтерес для систематичних 

досліджень залежності «структура–активність» в медичній хімії та агрохімії. 

 

Синтез аміну 34 було розпочато з похідної азетидину 38, яку було перетворено 

на енамід 39 за відомими у літературі методиками. Циклопропанування алкену 39 

проводилося за допомогою газоподібного 2,2,2-трифлуородіазоетану у 

дихлорометані у присутності Купрум (І) хлориду як каталізатору. Після 

проходження реакції було виділено цільовий циклопропан 40 з виходом 25%. Також 

спостерігись неідентифіковані побічні продукти алкенового типу. Подальші спроби 

підвищити вихід реакції не були вдалими. 
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Можливо, що низький вихід продукту 40 пояснюється напруженою природою 

3-азабіцикло[2.1.0]пентанового скелету (конденсовані три- та чотиричленні кільця). 

Рентгеноструктурне дослідження сполуки 40 підтверджує це припущення: сума 

валентних кутів при атомі Нітрогену складає 341º. Це вказує на неефективну 

кон’югацію між пірамідальним атомом Нітрогену та карбонільною групою 

(«скручений амід»). Тим не менш, сполука 40 виявилась стабільною при зберіганні 

за кімнатної температури. 

 

 

 

40 

 

Спроба зняття карбаматного захисту з молекули 40 розчином HCl в метанолі 

дає складну суміш; можливо, що хлорид-аніон атакує циклопропанове кільце 

продукту, який утворюється спершу. Через це нами було проведено спробу зняття 

захисну групу за менш нуклеофільних умов. Обробка розчину 40 в дихлорометані 

трифлуорооцтовою кислотою дає бажаний амін 34 у вигляді трифлуороацетату з 

кількісним виходом. 

Гідрування сполуки 40 над 10% Pd/C за кімнатної температури (15 атм) легко 

дає похідну піролідину 41. Слід зазначити, що зазвичай ненапружені 

трифлуорометилциклопропани в подібних системах є стійкими до гідрування. 

Зняття захисної групи з молекули 41 шляхом обробки розчином HCl в метанолі дає 

3-трифлуорометилпіролідин у вигляді гідрохлориду (42HCl). 

Синтез амінів 35a,b було розпочато з піролідону 43. Відповідно до 

літературної методики, відновлення карбонільної групи сполуки 43 LiBHEt3 з 

наступним додаванням (CF3CO)2O/DIPEA/DMAP дає енамід 44. Порівняно з 39, 

сполука 44 легко реагує з 2,2,2-трифлуородіазоетаном за аналогічних умов з 

утворенням суміші продуктів 45a/45b у співвідношенні 1.5 : 1. Індивідуальні 

ізомери 45a (50%) та 45b (33%) було одержано за допомогою колонкової 

хроматографії. Стандартне кислотне зняття карбаматного захисту групи дало 

можливість отримати гідрохлориди 35aHCl та 35bHCl з виходами 98% та 96%, 

відповідно. 
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Ту ж стратегію було використано для синтезу амінів 36a,b. Так, енамід 46 був 

отриманий відновленням карбонільної групи сполуки 47 з виходом 68% відповідно 

до літературних даних. Подальша взаємодія сполуки 47 з 2,2,2-трифлуородіазо-

етаном в присутності сухого CuCl як каталізатора приводить до циклопропанів 

48a/48b у співвідношенні 2.5/1.0 з виходом 61%. Ізомери 48a та 48b було розділено 

колонковою хроматографією. Нарешті, кислотне зняття захисту в сполуках 48a/48b 

дало цільові аміни 36aHCl та 36bHCl з відмінними виходами. 

 

 

 

Співвіднесення конфігурації сполук 34 – 36 було проведено за допомогою 

експериментів NOESY. Ключові кореляції у двовимірних спектрах сполук 34, 35a та 

36a наведено нижче: 
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Подібних кореляцій в спектрах NOESY ізомерів 35b та 36b не спостерігалося. 

Структуру сполуки 34 також було додатково підтверджено методом 

рентгеноструктурного аналізу. 

 

В И С Н О В К И  

1. Розроблено зручний і легкодоступний одноколбовий спосіб одержання 

трифлуорометилвмісних піразолінів/піразолів шляхом взаємодії між 

генерованим in situ 2,2,2-трифлуородіазоетаном та відповідними 

алкенами/алкінами, яка відбувається за I типом [3+2]-циклоприєднання. 

2. Детально досліджено межі застосування реакції 2,2,2-трифлуородіазоетану з 

відповідними алкенами/алкінами і продемонстровано залежність між 

характером замісників в молекулах вихідних сполук та швидкістю 

проходження реакції: в реакцію вступають лише алкени, активовані 

акцепторними замісниками. Субстрати з електронодорними групами не 

реагували взагалі. На перебіг реакції суттєвий вплив має також стеричний 

фактор: так, 1,2-дизаміщені алкени реагували повільніше за 1,1-дизаміщені 

ізомери і потребували більшого часу взаємодії, а тризаміщені алкени не 

вступали в реакцію. Реакція проходила регіоселективно: спостерігалося 

утворення піразолінів з трифлуорометильною групою та 

електроноакцепторними замісниками у 3 та 5 положеннях. У випадку 

монозаміщених та симетричних цис-1,2-дизаміщених алкенів реакція 

проходила і стереоселективно, даючи чисті транс-Δ
1
-піразоліни, тоді як 1,1-

дизаміщені субстрати призводили до утворення суміші транс-/цис-ізомерів. 

Було також показано, що монозаміщені алкени з групами, що здатні брати 

участь у спряженні, утворюють більш термодинамічно стабільні Δ
2
-піразоліни, 

тоді як за відсутності груп, що здатні до кон’югації, утворювались 

Δ
1
-піразоліни. 1,1-Дизаміщені алкени перетворювались на Δ

1
-піразоліни; 1,2-

дизаміщені субстрати утворювали Δ
2
-піразоліни. Алкіни проявляють подібну 

поведінку у реакції [3+2] циклоприєднання. Так, монозаміщені алкіни з 

електроноакцепторними групами утворюють відповідні піразоли з кількісними 

виходами; в той час як алкіни з електронодонорними групами виявились 

інертними. Подібно до алкенів, реакція проходила регіоселективно та 

призводила до утворення лише 3,5-дизаміщених ізомерів. Дизаміщені алкіни з 

двома акцепторними замісниками реагували швидко та майже кількісно, тоді як 
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у випадку наявності донорного замісника реакція сповільнювалась, а вихід 

зменшувався. 

3. Показано, що комерційно доступний N-бензилмалеїнімід та 

2,2,2-трифлуородіазоетан є зручними вихідними сполуками для 

чотиристадійного синтезу ізомерних 6-трифлуорометил-3-азабіцикло-

[3.1.0]гексанів – нехіральних конформаційно обмежених аналогів 

фармакологічно важливих 3- та 4-трифлуорометилпіперидинів. 

4. Встановлено, що взаємодія 2,2,2-трифлуородіазоетану з метил 2-[(трет-

бутоксикарбоніл)аміно]акрилатом з наступним термічним розкладом 

утвореного піразоліну є основою простого та ефективного методу одержання 

мультиграмових кількостей обох ()-транс- та ()-цис-трифлуорометил-1-

аміноциклопропан-1-карбонових кислот. 

5. Знайдено, що каталізоване купрум(І) хлоридом трифлуорометилцикло-

пропанування відповідних циклічних єнамідів дією 2,2,2-трифлуородіазоетану 

є зручним способом синтезу насичених трифлуорометилвмісних біциклічних 

амінів на основі каркасів 2-азабіцикло[2.1.0]пентану, 2-азабіцикло[3.1.0]гексану 

та 2-азабіцикло[3.1.0]гептану. 
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А Н О Т А Ц І Я  

 

Артамонов О. С. 2,2,2-Трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометилцикло-

пропановмісних амінопохідних. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Київ, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена використанню 2,2,2-трифлуородіазоетану як 

реагенту в синтезі трифлуорометилциклопропанових амінопохідних. 

Розроблено зручний одноколбовий спосіб одержання трифлуорометилвмісних 

піразолінів/піразолів шляхом взаємодії між генерованим in situ 2,2,2-

трифлуородіазоетаном та відповідними алкенами/алкінами, яке відбувається як 

[3+2]-циклоприєднання. Досліджено межі застосування методу та 

продемонстровано залежність між характером замісників в молекулах вихідних 

сполук та швидкістю проходження реакції. 

На основі розробленого методу синтезу піразолінів запропоновано 

чотиристадійний синтез ізомерних 6-трифлуорометил-3-азабіцикло-[3.1.0]гексанів – 

ахіральних конформаційно обмежених аналогів 4-трифлуорометилпіперидину, 

виходячи з легкодоступних вихідних речовин. На основі цього ж методу також 

розроблено підхід до багатограмового синтезу цис- та транс-ізомерів 

трифлуороноркоронамової (трифлуорометил-1-аміноциклопропан-1-карбонової) 

кислоти. 

Проведено дизайн та синтез міні-бібліотеки біциклічних трифлуорометил-

замішених циклопропановмісних гетероаліфатичних амінів на основі реакції [2+1] 

циклоприєднання карбеноїду, генерованого з 2,2,2-трифлуородіазоетану, до 

енкарбаматів. Одержано похідні 2-азабіцикло[2.1.0]пентану, 2-

азабіцикло[3.1.0]гексану та 2-азабіцикло[4.1.0]гептану. 

Ключові слова: флуор, циклопропан, діазосполуки, біциклічні сполуки, 

гетероаліфатичні аміни. 

 

А Н Н О Т А Ц И Я  

Артамонов А. С. 2,2,2-Трифтордиазоэтан в синтезе трифторметил-

циклопропановых аминопроизводных. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 – органическая химия. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2015. 

Диссертационная работа посвящена использованию 2,2,2-трифтордиазоэтана в 

качестве реагента в синтезе трифторметилциклопропановых аминопроизводных. 

Разработан удобный одноколбовый способ получения трифторметил-

содержащих пиразолинов/пиразолов путём взаимодействия между генерированным 

in situ 2,2,2-трифтордиазоэтаном и соответствущими алкенами/алкинами, которое 

происходит как [3+2]-циклоприсоединение. Изучены границы применимости метода 

и продемонстрирована зависимость между характером заместителей и скоростью 

прохождения реакции. 
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На основе разработанного метода предложен четырёхстадийный синтез 

изомерных 6-трифторметил-3-азабицикло-[3.1.0]гексанов – ахиральных конфор-

мационно ограниченных аналогов 4-трифлуорометилпиперидина, исходя из 

легкодоступных исходных веществ. На основе этого же метода разработан подход к 

многограммовому синтезу цис- и транс-изомеров трифторноркоронамовой 

(трифторметил-1-аминоциклопропан-1-карбоновой) кислоты. 

Проведён дизайн и синтез мини-библиотеки бициклических трифторметил-

замещённых циклопропансодержащих гетероалифатических аминов на основе 

реакции [2+1]-циклоприсоединения карбеноида, генерированного из 2,2,2-

трифтордиазоэтана, к енкарбаматам. Получены производные 2-

азабицикло[2.1.0]пентана, 2-азабицикло[3.1.0]гексана и 2-азабицикло[4.1.0]гептана. 

Ключевые слова: фтор, циклопропан, диазосоединения, бициклические 

соединения, гетероалифатические амины. 

 

S U M M A R Y  

Artamonov O. S. 2,2,2-Trifluorodiazoethane in the synthesis of trifluoromethyl 

cyclopropane amino derivatives. – Manuscript. 

Thesis for candidate’s degree by speciality 02.00.03 – organic chemistry. – Kyiv 

National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2015. 

The thesis is related to the use of 2,2,2-trifluorodiazoethane as reagent for the 

synthesis of trifluoromethyl cyclopropane amino derivatives. 

A convenient one-pot method for the preparation of trifluoromethyl-substituted 

pyrazolines/pyrazoles via reaction of in situ generated 2,2,2-trifluorodiazoethane and the 

corresponding alkenes/alkynes has been developed, which proceeded as [3+2] 

cycloaddition. Scope and limitations of the method are studied, and relationship between 

the nature of the substitients in the molecules of starting compounds and the reaction rate. 

Using the method developed for the synthesis of pyrazolines, a four-step synthesis 

of isomeric 6-trifluoromethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexanes – achiral conformationally 

restricted analogues of 4-trifluoromethylpiperidine – is developed, starting from the 

readialy available materials. Using the same method, an approach to multigram synthesis 

of cis- and trans-isomers of trifluoronorcoronamic (trifluoromethyl-1-aminocyclopropane-

1-carboxylic) acid is also developed. 

Design and synthesis of a mini-library of bicyclic trifluoromethyl-substituted 

cyclopropane-containing heteroaliphatic amines is performed, which involves [2+1] 

cycloaddition reaction of carbenoid, generated from 2,2,2-trifluorodiazoethane, and 

encarbamates. Derivatives of 2-azabicyclo[2.1.0]pentane, 2-azabicyclo[3.1.0]hexane and 

2-azabicyclo[4.1.0]heptane are obtained. 

Keywords: fluorine, cyclopropane, diazo compounds, bicyclic compounds, 

heteroaliphatic amines. 

 


