
вIдгук

офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу носикА пАвлА сЕргIЙовичА

К!ИФЛУОРОЦИКЛОПРОПАНУВАННЯ ФУНКЦIОНАЛIЗОВАНИХ АЛКЕНIВ З

ВИКОРИСТАННlIМ РЕАГЕНТУ РУПЕРТА-ПРАКАША)), що представлена на здобуття

наукового ступеня кандидата хiмiчних наук за спецiальнiстю 02.00.03 - органiчна хiмiя

галузi знань |02 Хiл.liя

дкryальнiсть та начкова новизна обраноiтеми дослiдження.

IfiлеспряМоване конструюВання нових органiчних сполук для застосування у якостi

бiологiчно активних компонентiв е сучасним завданням органiчного синтезу та запорукою

успiху для створення бiбпiотек нових молекул з корисними властивостями. За таким

принципоМ концентрОвана увага на детальнiй cTpyKTypi сполук, що покJIадаються в основу

наукового хiмiчного дослiдження, вирiшуе актуiшьнiсть та новизну роботи, а отже вибiр

мttлиХ фторованИх циклiВ - дифтоРоциклопрОпанiВ - слiД визначити як дуже вдалий.

Названий клас сполук досi е значно обмеженим за кiлькiстю у хiмiчному просторi,

незважаючи на широкий iHTepec до нього у медичнiй xiMii завдяки високiй лiпофiльностi,

конфiрмацiйнiй визначеностi та метаболiчнiй варiабельностi. Слiд також вiдзначити

обмеженiсть успiшних методiв одержання дифтороциклопропанiв, що е результатом

вiдсутносТi методиК карбеноiдНих циклоПриеднань фрагменту CFz До подвiйного зв'язку

олефiнiв з високим виходом, що досi е проблемою без остаточного вирiшення. Поява

вiдпрацьованоi на широкому колi олефiнiв методики дифтороцикJIопропанування е, таким

чином, обгрунтованою темою наукового дослiдження сrIасного рiвня та високоi синтетичноТ

цiнностi. По вирiшенню цього завдання було доцiльно та логiчно використати його для

одержання нових перспективних для медичноi xiMii сполук - були вибранi пiразолiл-1,1-

Вiд 1
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дифлуороцикJIопропани.
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Таким чином, треба вiдзначити безперечну наявнiсть актуальностi та науковоi

новизни дисертацiйноi роботи Носика П.С., що тtжож пiдтверджуеться публiкацiями у

наукових закордонних видЕlннях високого рiвня.

мета роботи.

Мету дисертацiйноi роботи сформульовано конкретно, чiтко; як викладено вище, вона

полягае у направленiй модифiкацii методу дифтороциклопропанувzlння за допомогою

реагенту трифторометил триметил сiлан в присутностi джерела йодид-iону (далi - ТМSСFз-

NaI), використанню власноi методики по вiдношенню до олефiнiв рiзноманiтноi будови та

вивченню стабiльностi дифторометилцикJIопропанiв у хiмiчних перетвореннях дJuI

визначення умов та можливостей проведення синтезiв без руйнування фторованого

фрагменту.

обговорення результатiв та змiстч роботи.

Викладенню резупьтатiв, одержаЕих автором, передуе перший роздiл - лiтературний

огJIяд (30 стор., 128 посилань), присвячений перелiку та систематизацii вiдомих на сьогоднi

методик генерацii дифторометиленових карбеноiдних часток та ix спроможностi до

органiзацii zелt-дпфтороцикJlопропшriв при дii на алкени. У главi вiдтворено yci, HaBiTb

екзотичнi, реагенти, узагальнено р{ови та виходи цiльових сполук, покщано переваги та

недолiки нЕивних на сьогодЕi методик. Частина матерiалу вiдтворюе аспекти використання

сполук iз z е м- дифтороцикJIопропановим заrrцiсником.

HayKoBi факти, наведенi у першому роздiлi, дозволяють зробити висновок про

перспективнiсть систематичного дослiдження у визначеному напрямку синтетичноТ

органiчноi xiMii, що е метою роботи.

Щругий роздiл дисертацiйноi роботи розпочато з вирiшення проблеми вибору

олефiнових субстратiв для дифтороциклопропанування. Свiй вибiр дисертант зупинив на N-

Вос-захищених ненасичених а:rлiнах, якi б слугувчrли при позитивному результатi як вихiднi
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спопуки в синтезi моноциклiчних, спiроциклiчних та конденсованих бiциклiчних вторинних

arrлiHiB з фрагмент ом zелл- дифтороциклопропану.

На шляху до досягнення ефективного результату дослiдження автору довелось

принципово дослiдити базову методику дифтороцикJIопропанувЕlння та змiнити ii За

способом введення ТМSСFз в реакцiйну сумiш (поступове додавання).

Показано, що в реакцiйному середовищi ТМSСFз повiльно розкладаеться, внаслiдок

чого спосiб його внесення в реакцiйну сумiш визначаеться активнiстю апкену: для реакцiйно

здатних субстратiв може бути застосовано введення в один прийом; поступове додавання Мае

буги застосовано, якщо швидкiсть дифтороцикJIопропанування близька до швидкостi

розкладу реагенту. Найбiльш активними вLIJIвилися амiноаrrкени з кiлькома алкiльними

зЕ}лишкalми бiля кратного зв'язкУ, Що може бути доказом частково синхронного характеру

цикJIоприеднання CFz] чжтивнiсть субстратiв визначаеться стеричною доступнiстю центрУ.

Успiшно одержано цiльовi продукти у мультиграмових кiлькостях.

Третiй роздiл дисертацiйноТ роботи присвячено цiльовому

дифторочикJIопропануванню вибраних серiй алкенiв дiею ТМSСFз - NaI за проТОКОЛОМ

'оповiльноГо внесенНя". В якостi об'сктiв вибранi осР-ненаспченi естери, гiдролiз естерноi

функцii яких приводить до zем-дифтороцикJIопропанкарбонових кислот з виходап,Iи3d79 %.

Треба вiдзначитИ,що а,Р-Ненасиченi естерИ демонстрУють У вищезгаданих yмoBzlx реакцiйну

здатнiсть, порiвнянУ з тtlкою дJIя некон'югованих моно- i 1,2-дизамiщених алкенiв.

ненасиченi естери з додатковим сильним електронодонорним або акцепторним замiсником

та нiтропохiднi не зазнають дифтороцикJIопропtlнування. Знайдений шJutх до моно- та

спiрочиклiчних дифтороциклопропанкарбонових кислот, отриманих шJUrхом гiдролiзу

ecTepiB, вiдкривае перспективу використання цих низькомолекуJuIрних кбiлдiнг-блокiв> у

медичнiй xiMii. Ефективнiсть розроблених методик дае можливiстю масштабування до 100 г.

вивчено особливостi поведiнки функцiоншriзованих похiдних стирену в системi

ТМSСFз - NaI. Похiднi з естерною групою мають знижену реакчiйну здатнiсть, тодi як
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стироли з фенольною групою е реакцiйноздатними субстратами, дифтороциклопропанування

яких не вимагае попереднього захисту гiдроксильноi функцii.

четвертий роздiл дисертацiйноi роботи логiчно стосуеться дослiдження синтетичних

можливостей функцiоналiзованих пiразолiл(дифторо)uиклопропанiв, вивченню ix хiмiчноi

поведiнки для подальшоi модифiкаuii - включенню як фрагмента до цiльовоi молекули з

метою появи бажаних властивостей.

виявлено, що деякi iз дослiджених похiдних нестiйкi за рахунок характерного дJIя

(пуш-пульних)-цикJIопропанiв розкриття напруженого цикJIу, що також активовано

наявнiстЮ двох aToMiB фторУ в цикJIопропанi. За протоколом <повiльного додаванняD

вдаеться провести дифтороцикJIопропанування 2-пiразолiлакрилатiв, тодi як

З-пiразолiлакрилати неактивнi. ,Щля отримання 2-пiразолiл-дифтороцикJIопропанкарбонових

кислот запропоновано дифторочиклопропанування кратЕого С:С-зв'язку вiдповiдних

алiлацетатiв з наступним окисненням спиртовоi групи, що е вдалим для вихiдних iз пiразол-

З(5)-iльниМ фрагментОм, тодi як спирТ з пiразол-4-iльниМ замiсникОм руйнуеться. В умовах

перегрупУвання Курчiуса 1(2)-пiразо лiл-2,2(З,З)-дифтороциклопропанкарбоновi кислоти

нестiйкi. fIроте, спиртова група 1-(гiдроксиметил)-2-пiразолiл-3,3-дифтороциклопропанiв

була з високими Виходtlп,Iи замiщена на аrrлiнофункцiю, що дае можливiсть використання

деяких похiдних пiразолiл- zем-дпфтороциклопропанiв в реакuiях за участю функцiональних

груп.

zем-!пфтОроцикJIопРопани з пiразол-l-iльним замiсником з високими виходЕtluи

утворюються з N-вiнiлпiразолiв, якi мають у пiразольному ядрi атоми брому, естерну,

ацетЕIльну або нiтрогрупи. 1-(Пiразол-l-iл)-2,2-дифтороциклопропани витримують

бромуванНя пiразолЬного фрагМенту, його нiтрУв.lння, формiлюВtшня пО Вiльсмайеру-Хааку,

вiдновлення нiтрогрупи (Fе, NH+Cl), гiдролiз або вiдновлення (LiAlH4) ecTepHoi групи,

перегрупування Курчiуса (DPPA). Показано, що наявнiсть 2ем-дифтороциклопропанового

фрагмента HecyMicHa з деякимИ реакцiйними умовЕlN,Iи (ката-пiтичне гiдрування, ацилювання
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5

по Фрiделrо-Крафтсу, лiтiювання). Треба пiдкреслити можJIивiсть використання l-(3-(4,5)-

бромпiразО л-|-iл)-2,2-дифтороЧикпопропанiв У сучасних перетвореннях на зразок реакuiй

Сузукi-Мiяури i Соногашири.

таким чином, Носиком п.с. проведено цiлеспрямовtlне дослiдження в галузi

синтетичноi органiчноi xiMii, виконане на високому сrIасному piBEi. Bci висновки автора

обrрунтованi необхiДнимИ данимИ елементнОго аналiзу та фiзико-хiмiчних дослiджень,

достовiрнi та срлнiву не викJIикtlють. особливо треба вiдмiтити чiтке використання даних

спектрiв ямр, якi iнтерпретоваIIi дуже ретельно та професiйно.

В роботi зустрiчаються oкpeMi друкарськi помилки (напр. стор.53, 68,192 ",), але Тх

кiлькiсть суггево незначна.

В якостi зауваження по cyTi роботи маю вiдзначити, Що схема протiкання

дифторометиJIювання на ocнoBi трифторометил триметил сiлану в присугностi джерела

йодид-iону ТМSСFз-NаI, реакчii, яка зЕаходиться в ocнoBi роботи, досi не визначена,

,щисертантом знайденi експериментальнi можливостi покращеЕня виходу реакцii, ttле

промiжнi частинки на IIIJUI;Y карбеноiдного каскаду не вивчаJIися, що було би дуже

перспективно з кJIасичноi точки зору.

Автореферат повнiстю вiдповiдае змiсту дисертацii,

Як висновок з вищенаведеного, я стверджую, Що кандидатська дисертачiя

Носика П.С. вiдповiдае вимогаN,1 пунктiВ 9,|l,|2,1З "Порядку присудження наукових

ст5rпенiв'', затвердженого постtlновою кмУ Ns567 вiд24.07,2013 р, (зi змiнаrrл, внесеними

згiднО з ПостанОвою КМУ Nq656 вiд 19.08.2015 р., Nsl159 вiд30.12.2105 р. та N567 вiд

27.0,7.20lб р.), а if автор заслугову€ присудження наукового ступеня кандидата хiмiчних

наук.

Офiuiйний опонент
завiдувач вiддiлом xiMiT

iченi Igрдса Шевченrа

фтороорганiчних сполук IOX НАНУ
титут

ганlчноi

свlJпч!.tФ

хlмlчних
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вIдгук

офiцiйного опонента на дисертацiйну робоry

Носика Павла Сергiйовича

<<щифлуороциклопропанування функчiоналiзованих алкенiв з використанням реагенту

Руперта-Пракаша>),

що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата

хiмiчних наук за спецiальнiстlо 02.00.03 - органiчна хiмiя

щисертачiйна робота Носика Павла Сергiйовича присвячена вивченню особливостей

дифлуорочиклопропанування рiзноманiтних сполук з с:с_подвiйним зв,язком, що дозволяс

одержати низку дифлуороuиклопропанвмiсних сполук, якi е цiкавими об'сктами для

под€tльшого застосування В медичнiй xiMii, агрохiмiт та iнших галузях,

РеакцiТ дифлуорочиклопропанування алкенiв е об'сктом дослiдження вже декiлька

десятилiть. Головною умовою успiшного проведення таких перетворення € генерування

дифлуорокарбену, для чого було створено та дослiджено чимаJIо рiзних реагентiв, кожен з

яких мас своi переваги та недолiки. Так, використання найбiльш популярного i доступного

реагенту для дифлуороциклопропанування - хлоролифлуороацетату натрiя - як правило дас

гарнi вихОди реакцii з рiзними €UIкенами, проте потребуе досить }корстких умов проведення

реакцii (при температурi > 160 оС), що унеможливлюе Ti застосування для синтезу сполук

складноТ булови з чутливими до таких умов функцiональними групами. Використання

iншогО популярнОго реагенТу - трифлУорометил триметилсилану (реагент Руперта-Пракаша)

- дозволяе проводити реакчiю за бiльш м'яких умов, що с зокрема привабливим для

застосування в медичнiй xiMiT. Хоча в лiтературi зустрiчасться чимало прикладiв

дифлуороUиклопропануваннЯ з викорИстанняМ реагентУ Руперта-Пракаша, прикладiв

успiшного його застосування для синтезу цiльових сполук що мiстять функuiона"lьнi групи

(наприклал карбоксильну чи aMiHo групу) було не багато, хоча саме ui сполуки с найбiльш

перспективними для застосування в медичнiй xiMii в якостi бiлдiнг-блокiв (Building Blocks).

Саме застосуванню дифлуороuиклопропанування з використанням реагенту Руперта-

пракаша для синтезу таких потенцiйно перспективних сполук i присвячена робота Павла

Сергiйовича. ЗдобуваЧ У своТЙ роботi демонструс високий потенцiал реакuiТ

дифлуорочиклопранування в синтезi рiзноманiтних функцiона,гriзованих сполук, а також

розширюс межi застосування uiei реакuii, дослiдивши альтернативнi умови проведення

реакцii. Загалом розробленi автором методи синтезу значно розширюють можливостi щодо

введення дифлуорочиклопропанового фраг HlTH1

Вiд',
Вiмiл дlло;одOfва rа aoyily

КшТаоькоrп цiцiоrlальппго YhlýЁDOЁ|ст}

ули, а отже результати
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роботи булуть корисними не лише для органiчноТ чи флуорорганiчноi xiMii, аЛе ТаКОЖ i ДЛЯ

застосування в бiоорганiчнiй i медичнiй xiMiT, агрохiмiI тощо.

Щисертачiя викладена на 2О2 cTopiHKax i складасться зi вступу, п'яти роздiлiв,

висновкiв та перелiку використаних джерел (l 96 найменувань).

вступ за змiстом i об'емом вiдповiдас iснуючим вимогам,

перший роздiл присвячений огляду лiтератури. Двтор в доступнiй формi показуе

еволюцiю реагентiв 2еп4-дифЛуороциклопропанування протягом ocTaнHix 60 poKiB, i по

кожному з них наводить приклади застосування в синтезi рiзноманiтних дифлуоровмiсних

сполук, в томУ числi i речовин з бiологiчною активнiстю. Лiтературнi данi добре

класифiковано, огляд побулований на значному фактичному матерiалi, зробленi з нього

висновки демонструють безумовну актуальнiсть дослiджень в галузi ZeM-

дифлуорочиклопропанування алкенiв рiзними реагентами,

в другому розлiлi автор опису€ свот досягнення В застосуваннi 2ej4-

дифлуорочиклопропанування з використанням реагенту Руперта-пракаша для синтезу

рiзниХ вторинниХ aMiHiB. ДвтороМ проведенО значнУ практичнУ роботу щодо дослiдження

заJIежносТi ступенЯ KoHBepciT вихiдниХ алкенвмiсНих Вос-захищених aMiHiB вiд тривалостi

реакцiТ. Виявленi закономiрностi дають пiдстави щодо уточнення механiзму перебiгу

дифлуороuиклопропанування з використанням реагенту Руперта-Пракаша, З iншого боку

було злобувачем було з'ясовано, шо низька конверсiя з менш реакчiйно здатними &чкенами

пов'язана iз значною деструкчiею реагенту при використаннi стандартного протоколу

проведення перетворення (кип'ятiння у ТГФ в присутностi NaI). З урахуванням цього

фактору автором було запропоновано альтернативну процедуру проведення реакцii,

застосувавши TexHiKy кповiльного додавання)) реагенту Руперта-Пракаша. L{я оптимiзаuiя

дала змогу провести перетворення з великою кiлькiстю субстратiв та в кiнцевому випадку

одержати рiзноманiтнi лифлуороциклопропанвмiснi вториннi амiни (в тому числi i ранiше

невiдомi) з високими препаративними виходами.

в третьому розлiлi автор розглядас використання оптимiзованоi методики

дифлуороциклопропанування електронодифiчитними шIкенами (що мiстять наприклад

алкоксикарбонiльнУ групу). TaKi сполуки € як правиЛо мало реакцiйними субстратами в

реакчiях дифлуорочиклопропанування. В той же час застосування технiки <повiльного

додавання) дало можливiсть провести реакчiю з рiзноманiтними о,р-ненасиченими естерами

та стиренами одержавши вiдповiднi дифлуороuиклопропанвмiснi продукти з високими

виходами. Велика кiлькiсть одержаних сполук були синтезованi вперше. Окремо слiд

зазначити дослiдження щодо дифлуорочиклопропанування вiнiлфенолiв, яке можна провести

за розробленою методикою без захисту гiдрокси-групи.
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четвертий роздiл присвячено одержанню сполук, що мiстять у своему складi

дифлуороциклопропановий та пiразольний цикли. Автор поставив за мету на прикладi

пiразолу розробити зручнi синтетичнi пiдходи до потенцiйно перспективних кислот,

альдегiдiв, aMiHiB i спиртiв, Iцо мають у своiй буловi рiзноманiтне розташування цих двох

циклiв. В цiЙ частинi роботИ автор комбiнус сучаснi методами органiчноi xiMii та реакцiТ

дифлуороциклопропанування i для кожнот з цiльових сполук розробляс надiйну схему

синтезу, KpiM тогО автоР розкривае обмеження застосування деяких з одержаних

дифлуороциклопропiл пiразолiв. Виявилось, наприклад,що zем-дифЛуороциклопропановий

фрагменТ е нестабiльним В умовах peaKuiT Фрiлеля-Крафтса чи металювання. Безумовно

одержанi результати е корисними i для синтезу рiзних iнших гетероциклiчних сполук, що

мiстять дифлуороuиклопропановий фрагмент,

П'ятий роздiл - експериментаJIьна частина - е найбiльшим у дисертацii, BiH мiстить

детальнi методики та характеристики синтезованих сполук, данi 'н, ''С ,а '9F ямр, а також

масс-спектрiв та опис даних рентгеноструктурного аналiзу.

Робота не позбавлеНа деякиХ неточностеЙ та помилок, В TeKcTi лисертаuii

зустрiчаються незначнi орфографiчнi, граматичнi та стилiстичнi помилки, трапляються

випадкИ написаннЯ хiмiчниХ формуЛ без викорИстаннЯ нижньогО регiстру (СF2 замiсть СF2),

iнодi проПушеннi данi В схемаХ (наприклад, у cxeMi 7.27 не вказанi виходИ сполук, у cxeMi

1.36 не вказанi умови peaKuiT), або переплутанi позначення (наприклад, на стор. 33, написано

'.TMSHgPh'' замiстЬ "СFзНgРh", на стоР. 34 напиСано "TMS2Hg" замiСть "Нg(СFз)z"). Деякi

абревiатури автор не розшифровус (наприклал ДIВN, тFDд, ЯЕО тощо).

тим не менш, перелiченi зауваження, без cyMHiBy, не впливають на загальну високу

оцiнку змiсту роботи. Здобувач П,С. Носик провiв rрунтовне сисТеМаТИЧНе ДОСЛiДЖеННЯ В

областi органiчноi xiMii, яке маС важливе значеннЯ для сучасноТ бiоорганiчноi та медичноi

xiMiT, Двтор широко застосовуе сучаснi методи дослiдження, зокрема булова синтезованих

сполуК всебiчнО i однознаЧно пiдтвеРджена рiзноманiТними фiзико-хiмiчними методами, i

достовiрнiсть отриманих результатiв не викликас cyMHiBy. Високий науковий piBeHb роботи

пiдтверлЖуе тоЙ факт, що результати дослiджень опублiкованi в ciMox статтях у рейтингових

мiжнародних журналах, а робота була локладена на декiлькох престижних наукових

конференuiях.

двтореферат та публiкачii за темою дисертацiйного дослiдження повнiстю

вiдображають змiст дисертаuiйноi роботи, який цiлковито вiдповiдас спецiальностi 02,00,03 -
органiчна хiмiя.

ТакиМ чином, можна констатуВати, щО за актучrльнiстю, обсягом виконаних дослiджень,

науковою новизною та практичним значенням одержаних результатiв кандидатська

дисертацiя <.щифлуороциклопропанування функцiоналiзованих алкенiв з використанням
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реагенту Руперта-ПракашаD повною мiрою вiдповiдае вимогам пунктiв 9,||,|2,IЗ "Порядку

присуджеНня наукових ступенiв" затвердженого постановою КМУ Ns5б7 ьiд24.0].2013 р. (зi

змiнами внесеними згiдно з Постановою КМу N9656 вiд 19.08.20l5 р., N91l59 вiд 30.|2.2|05

р.та Nч567 вiд2'l,о7.2016 р.)", а здобувач П.С, Носик безумовно заслуговуе присудження

йому ступеня кандидата хiмiчних наук за спецiальнiстю 02.00,0з - органiчна хiмiя.

Офiuiйний опонент

старший науковий спiвробiтник

вiддiлу JrlbO1 тонкого органiчного синтезу

Iнституту бiоорганiчноi xiMii

та нафтохiмiТ iMeHi В.П. Кухаря

НАН Украiни

кандидат хiмiчних наук I.C. Конлратов

Пiдпис Р4ЦТУбw< l. ( ,

здсвlд"уую
lБоНх iшr. В.П. Kyxapf нАН У"}L" 47' 20

е.lИOргднtчноi \
xlмll тА ндотохlltlti

* | iH, В.П. КУХАРя l *

;\ НаЦtОНЯЛЬНО[ /_о

Вlдtlл дiловодства та aoxiBy
(иiвськоiо цацiOнальнOгo vHiBarlcиlgIl

iueHi Iархgа lЦевченrа
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