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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

Актуальність теми. В останні десятиліття боронові кислоти та їх похідні 

здобули значного поширення в органічному синтезі як реагенти для утворення 

зв’язків Карбон – Карбон та Карбон – гетероатом. Зокрема, такі перетворення 

представлені реакцією Сузукі, яку в 2010 році було відзначено Нобелівською 

премією, а також більш сучасними реакціями Чена-Лема та радикального окисно-

відновного («фоторедокс») сполучення. Вже класичним у цій галузі є використання 

ароматичних та гетероароматичних бороорганічних сполук; відповідні насичені 

аліфатичні (зокрема, аліциклічні) ж похідні почали активно досліджуватися лише 

останнім часом. У той же час невеликі за розміром насичені конформаційно 

обмежені функціоналізовані молекули є перспективними в якості будівельних 

блоків для створення лікарських засобів в рамках концепції лідер-орієнтованого 

синтезу, і з цієї точки зору боронові похідні малих карбоциклів (тобто циклопропану 

та циклобутану) є особливо привабливими, оскільки відповідають усім переліченим 

вище критеріям. 

Одним з найпотужніших інструментів для побудови малих карбоциклів є 

реакції [2+1] та [2+2] циклоприєднання. Введення у перетворення такого типу 

алкенілборонових похідних може бути перспективним методом синтезу 

бороорганічних сполук ряду циклопропану та циклобутану. У випадку [2+1] 

циклоприєднання такі реакції вивчено переважно для найпростіших алкіл- та арил-

заміщених похідних; отже, важливим є розширення даного підходу на 

функціоналізовані та флуоровані сполуки. У той же час [2+2] циклоприєднання за 

участі боровмісних алкенів є майже не дослідженим. Таким чином, розширення 

синтетичних можливостей реакцій [2+1] та [2+2] циклоприєднання за участі 

алкенілборонових похідних є актуальною задачею сучасної органічної хімії. 

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

виконувалася у межах досліджень, що проводились на кафедрі супрамолекулярної 

хімії Інституту високих технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в рамках держбюджетних тем №11БФ07-04П, 14БП07-02 та 

16БП07-04. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка 

ефективних методів синтезу боронових похідних малих карбоциклів за реакціями 

[2+1] та [2+2] циклоприєднання. 

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

- адаптувати синтетичний підхід, що ґрунтується на циклопропануванні за 

участі функціоналізованих та флуорованих діазоалканів, до алкенілборонових 

похідних; 

- розробити метод синтезу гем-дифлуороциклопропіл-заміщених боронових 

похідних з використанням реагенту Руперта-Пракаша; 
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- здійснити пошук дієвої синтетичної стратегії одержання боронових похідних 

циклобутану на основі фотохімічної реакції [2+2] циклоприєднання; 

- провести перевірку ефективності одержаних похідних у реакціях крос-

сполучення. 

Об’єкт дослідження – боронові похідні малих карбоциклів. 

Предмет дослідження – [2+1] та [2+2] циклоприєднання за учаті 

алкенілборонових похідних. 

Методи дослідження: органічний синтез, хроматографія, спектроскопія ЯМР 

на ядрах 1Н, 13С, 19F, 11B, двомірна спектроскопія ЯМР, ІЧ спектроскопія, мас-

спектрометрія, рентгеноструктурні дослідження, високоефективна рідинна 

хроматографія та газова хроматографія (ВЕРХ та ГХ). 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено метод синтезу 

функціоналізованих та флуорованих 1,2-дизаміщених циклопропілтрифлуоро-

боратів, що ґрунтується на Pd(II)- або Cu(I)-каталізованій взаємодії 

вінілтрифлуороборатів з діазоалканами. Також продемонстровано, що отримані 

циклопропілтрифлуороборати є зручними вихідними сполуками в таких 

перетвореннях, як реакція Курціуса, крос-сполучення Сузукі та Чена-Лема, що 

дозволяє отримати (гет)арилциклопропани – перспективні сполуки для застосування 

в медичній хімії. 

Розроблено методику дифлуороциклопропанування алкенілтрифлуороборатів із 

використанням системи (CH3)3SiCF3–NaI, що дозволяє отримати функціоналізовані 

моноциклічні, спіроциклічні та конденсовані гем-дифлуороциклопропани з гарними 

виходами. 

Розроблено підхід до синтезу боровмісних 3-азабіцикло[3.2.0]гептанів в умовах 

фотохімічного [2 + 2] циклоприєднання відповідних алкенілборонових похідних. 

Запропоновані препаративні масштабовані методики синтезу 1,3-

функціоналізованих циклобутановмісних трифлуороборатів з захищеною аміно- та 

карбоксильною групою. Продемонстровано, що у випадку 1,3-дифункціоналізованих 

похідних циклобутанів, на відміну від 1,2-ізомерів, реакція С–С сполучення 

проходить без жодної діастереоселективності. Також розроблені альтернативні 

підходи до діастереоселективного синтезу 3-піридилциклобутанових похідних – 

кетонів, спиртів, амінів. Отримані 3-піридилциклобутанони успішно використані 

для відновного амінування в умовах паралельного синтезу з отриманням бібліотеки 

лідер-подібних сполук. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці загальних 

препаративних підходів до синтезу 1,2-дизаміщених циклопропілтрифлуороборатів, 

2,2-дифлуороциклопропілтрифлуороборатів, боронових похідних 3-аза-біцикло-

[3.2.0]октану та 1,3-дизаміщеного циклобутану, що переважно ґрунтуються на 

реакціях [2+1] та [2+2] циклоприєднання. Запропоновані методики оптимізовано з 

метою одержання цільових сполук у багатограмових кількостях. Перелічені 

представники борорганічних сполук ряду циклопропану та циклобутану є 

перспективними будівельними блоками для органічної хімії та пошуку біологічно 
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активних сполук з метою створення лікарських засобів, що підтверджується з 

одного боку їх сприятливими передбаченими фізико-хімічними характеристиками, а 

з іншого – експериментально перевіреною здатністю вступати в реакції крос-

сполучення. У випадку похідних циклопропану такі реакції проходять з високою 

діастереоселективністю, тоді як у випадку сполук ряду циклобутану для деяких 

представників (зокрема, 1,3-дизаміщених похідних) вона відсутня. У такому випадку 

для синтезу відповідних стереоізомерно чистих продуктів сполучення 

запропоновано використання обхідної стратегії на основі алкілювання 1,1-С,С-

бінуклеофілів. 

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальної роботи, 

аналіз спектральних даних та доведення будови більшості 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., доц. Григоренком О.О. та к.х.н. 

Тимцуніком А. В., на окремих етапах роботи – з д.х.н., проф. Комаровим І.В., д.х.н., 

проф. Ковтуненком В.О., к.х.н. Радченком Д.С. Підготовку публікацій проведено 

разом з разом з науковим керівником, д. х. н., доц. Григоренком О.О., на окремих 

етапах з к.х.н. Москвіною В.С., Ващенком Б.В. та Кучковською Ю.О. Синтез 

частини сполук проведено за участі Вареника А.О., Демчука О.П. та Юрова Є.Ю. 

Паралельний синтез здійснено за участі к.х.н. Радченка Д.С. Аналіз результатів 

спектральних досліджень та встановлення будови деяких із одержаних сполук 

проведено разом з к.х.н. Козицьким А.В. Рентгеноструктурний аналіз здійснено у 

співробітництві з к.х.н. Русановим Е.Б. 

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, 2018), ХVІІІ 

Міжнародна конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (м. Київ, 

2017), ХХ Міжнародна конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми 

хімії” (м. Київ, 2019). 

Публікації. Результати дисертації відображені у 10 публікаціях: 7 статтях у 

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

доповідей на наукових конференціях. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 251 сторінках 

машинописного тексту, складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, 

переліку використаних джерел (313 найменувань), а також додатків (123 сторінки). 

Робота ілюстрована 91 схемою (з них 30 – в додатках), 13 таблицями (2 – в додатках) 

та 19 рисунками (1 – в додатках). 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  РОБОТИ 

Перший розділ присвячено аналізу літературних даних щодо застосування 

алкенілборонових похідних в реакціях [2+1] та [2+2] циклоприєднання. 
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Другий розділ присвячено розробці синтетичного підходу до створення 

функціоналізованих циклопропілтрифлуороборатів. 

У підрозділі 2.2 увагу зосереджено на розробці та оптимізації реакції 

циклопропанування вінілтрифлуороборату калію із застосуванням діазоалканів за 

різних умов (Схема 1). Найчастіше, реакцію проводили при кімнатній температурі, в 

окремих випадках – при 40–60°С; в якості розчинників застосовували ацетон, ТГФ, 

ацетонітрил; в якості каталізаторів – Pd(OAc)2, Rh2(OAc)4, CuCl, CuPF6 та Cu(acac)2. 

Встановлено, що взаємодія вінілтрифлуороборату калію (1) з етилдіазоацетатом в 

ацетоні при 25 C у присутності Pd(OAc)2 в якості каталізатора не відбувалась; а при 

застосуванні Rh2(OAc)4 в якості каталізатора реакція завершувалась утворенням 

бажаного продукту в слідовій кількості. Також, конверсія вихідного 

трифлуороборату 1 була неповною (68%) у випадку використання CuCl як 

каталізатора. У присутності CuPF6 в якості каталізатора реакція завершувалось 

утворенням бажаних циклопропанів 2a та 2b (вихід 65%, dr 4:1) (dr – співвідно-

шення діастереомерів), однак ефективне відділення каталізатора Cu(I) від продукту 

неможливим. Тому було вирішено застосовувати в якості каталізатора Pd(OAc)2 при 

підвищеній температурі (40 C) в ацетоні. Бажані продукти 2a та 2b були отримані з 

гарним виходом (71%, dr 4:1), але виділити їх в індивідуальному стані не вдалось. 

Слід відзначити, що застосування в якості каталізатора Rh2(OAc)4 при підвищенні 

температури також давало мінімальну конверсію вихідного трифлуороборату 1. 

 
Схема 1. Реакція сполуки 1 з діазоалканами. 

При заміні ацетону на ТГФ при температурі 40–45C конверсія вихідного 

трифлуороборату 1, вихід циклопропанів 2a та 2b та співвідношення діастереомерів 

суттєво не змінювались, а при застосуванні в якості розчинника ацетонітрилу 

конверсія трифлуороборату 1 не була повною. Тим не менш, застосовуючи ТГФ в 

якості розчинника, вдалося отримати суміш діастереомерів 2a та 2b, що успішно 

була розділена за допомогою фракційної кристалізації (вихід продукту 2a – 53%, 2b 

– 23%). Розроблена методика була успішно використана для циклопропанування 

вінілтрифлуороборату калію (1) у багатограмовій кількості. 

Взаємодія трифлуороборату 1 та бензилдіазоацетату в оптимізованих умовах 

(Pd(OAc)2 (2 мол.%), ТГФ, 45 C) проходила успішно та завершувалась утворенням 

продуктів 3a та 3b з виходами 43% та 5%, відповідно. В аналогічних умовах при 

взаємодії трифлуороборату 1 з трет-бутилдіазоацетатом був отриманий трет-бути-

ловий естер 4a (вихід 54%). 
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Проведення реакції циклопропанування із застосуванням 2,2,2-трифлуоро-

діазоетану передбачало його генерування в розчині CH2Cl2, що обумовило 

необхідність додаткової оптимізації умов проведення реакції. Було встановлено, що 

при проведенні взаємодії в розчині ТГФ додавання розчину діазоалкану в CH2Cl2 

супроводжувалось осадженням трифлуороборату 1, а при застосуванні в якості 

розчинника ацетону процес осадження був незначним. Таким чином, взаємодія 

трифлуороборату 1 з 2,2,2-трифлуородіазоетаном проходила у суміші ацетон –

 CH2Cl2 (5:1) за 25 C у присутності Pd(OAc)2 як каталізатора та завершувалась 

утворенням суміші діастереомерів 5a та 5b з dr 9:1 (основний ізомер 5a виділений у 

чистому вигляді з виходом 50%). В оптимізованих умовах також відбувалась 

взаємодія трифлуороборату 1 з діазоацетонітрилом (ацетон : CH2Cl2 у 

співвідношенні 5:1, Pd(OAc)2, 25 C), однак реакція завершувалась утворенням 

побічних продуктів, а вихід цільових продуктів 6 був низьким (27%). Для 

досліджуваної реакції циклопропанування кращим каталізатором виявився Cu(acac)2 

– цільові продукти 6a та 6b були отримані з dr 85:15 (основний ізомер 6a виділений 

у чистому вигляді з виходом 60%). 

Відносна конфігурація отриманих продуктів була підтверджена за допомогою 

експериментів ЯЕО для сполук 2a, 3a та 6a, а також гетероядерного 1H–19F NOESY 

експерименту для сполуки 5a. 

При послідовній взаємодії продуктів 2a,b та 4a з (CH3)3SiCl – K2CO3 та 

пінаколом були отримані відповідіні пінаколати 7a,b та 8a з гарними виходами (92% 

та 90%, відповідно) (Схема 2). Наступна взаємодія продуктів 7a,b з водним NaOH 

при кімнатній температурі супроводжувалась гідролізом як карбоксилaтної групи, 

так і пінаколату; повторне встановлення пінаколатного захисту дозволило отримати 

карбонову кислоту 9a,b (виходи 72% та 74%, відповідно). Нарешті, кислота 10a була 

успішно отримана двома шляхами – з відповідного пінаколату 9a (вихід 85%) та при 

каталітичному дебензилюванні естеру 3a (вихід 90%). На жаль, стабільність 10a при 

зберіганні виявилась обмеженою. 

 
Схема 2. Перетворення сполук 2–4. 
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Також розроблено послідовність отримання N-захищених амінопохідних 11a та 

11b (Схема 3). Так, взаємодія кислоти 9a в умовах модифікованої реакції Курціуса 

завершувалась отриманням відповідного карбамату 12a (вихід 83%), який на 

наступній стадії був успішно перетворений на трифлуороборат 11a (вихід 85%). 

Цис-ізомер 11b був отриманий в аналогічних умовах. Зняття захисної групи в 

сполуці 12a дозволило отримати амін 13a у вигляді гідрохлориду (вихід 80%). 

 
Схема 3. Синтез сполук 11 та 13. 

З метою отримання (гет)арилциклопропанів були досліджені можливості 

застосування циклопропілвмісних трифлуороборатів 2–6 в реакціях крос-

сполучення. Зокрема, було досліджено реакцію Сузукі з рядом (гетеро)ароматичних 

галогенідів (Схема 4). Взаємодія фенілброміду з циклопропілтрифлуороборатом 2a 

успішно проходила в умовах, відомих з літературних джерел (толуен–H2O (10:1), 

Pd(OAc)2, 4,5-біс(дифенілфосфіно)-9,9-диметилксантен (XantPhos), Cs2CO3, 110 C) 

та завершувалась утворенням цільового продукту з гарним виходом (84%). Однак 

виявилось, що при застосуванні гетероароматичних галогенідів в даній реакції 

виходи цільових продуктів були незадовільними. Саме тому було проведено 

перевірку інших лігандів (зокрема, t-Bu3P та ді(1-адамантил)-n-бутилфосфіну 

(CataCXium®)) та продемонстровано, що каталізатор на основі ді(1-адамантил)-n-

бутилфосфіну виявився найефективнішим. Так, цільові продукти 14a–i були 

успішно отримані з виходами 32–92%. Метод також був ефективним для отримання 

продуктів 14j–m (52–93%). Для повної конверсії вихідного (гетеро)ароматичного 

галогеніду в усіх випадках використовувався двократний надлишок вихідного 

трифлуороборату, що, в свою чергу, дозволило спростити процедуру очистки 

цільових продуктів. Однак для циклопропілтрифлуороборату 6a розроблена 

процедура не була успішною; бажаний продукт 14n вдалося отримати з невеликим 

виходом (24%), застосовуючи 1.2 екв. трифлуороборату 6a, 1 екв. 4-O2NC6H4Br, 

0.025 екв. Pd(dppf)Cl2 (dppf – 1,1-біс(дифенілфосфіно)фероцен) та 3.6 екв. AcOK в 

суміші діоксан – H2O (10:1). Слід відзначити, що в усіх випадках утворення зв’язку 

C–C відбувалось із збереженням відносної конфігурації вихідних трифлуороборатів. 
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Таблиця 1. Реакція сполучення трифлуроборатів 2–6 з (гет)арилгалогенідами. 

 
трифлуороборат R Ізомер RBr продукт Вихід, % 

2a CO2Et Транс PhBr 14a 84 

2a CO2Et транс 4-O2NC6H4Br 14b 92 

2a CO2Et транс 4-MeOC6H4Br 14c 85 

2a CO2Et транс 2-CF3C6H4Br 14d 50 

2a CO2Et транс 

 

14e 87 

2a CO2Et транс 
 

14f 60 

2a CO2Et транс 

 

14g 32 

2a CO2Et транс 
 

14h 85 

2a CO2Et транс 
 

14i 84 

2b CO2Et цис 4-O2NC6H4Br 14j 77 

3a CO2Bn транс 4-OHCC6H4Br 14k 53 

4a CO2t-Bu транс 4-O2NC6H4Br 14l 52 

5a CF3 транс 4-O2NC6H4Br 14m 93 

6a CN транс 4-O2NC6H4Br 14n 24 

 

Також на прикладі трифлуороборатів 2a та 3a успішно було здійснено 

сполучення за реакцією Чена-Лема в оптимізованих умовах. Так, при взаємодії 

вихідних циклопропілтрифлуороборатів 2a та 3a з імідазолом або індазолом (1 моль) 

при застосуванні каталітичної системи Cu(OAc)2 (1.2 моль), фенантроліну (1.2 моль) 

та K3PO4 (3 моль) в суміші (CH2Cl)2 – H2O при кип’ятінні були отримані відповідні 

продукти 15a та 15b з виходами 52% та 60% (Схема 5). 

 
Схема 4. Синтез сполук типу 15. 

У підрозділі 2.3 увагу зосереджено на розробці методу синтезу боровмісних 

дифлуороциклопропанів з використанням алкенілтрифлуороборатів в якості 

вихідних реагентів. Слід зазначити, що в роботах, відомих з літературних джерел, 

для дифлуороциклопропанування застосовували XCF2CO2Na (X = Cl, Br) при 

нагріванні до 180 °C, що обмежує використання методу для функціоналізованих 
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субстратів через високу імовірність побічних реакцій при підвищених температурах. 

Саме тому для дифлуороциклопропанування було вирішено застосовувати систему 

на основі реагенту Руперта-Пракаша – (CH3)3SiCF3–NaI – як синтетичний еквівалент 

дифлуорокарбену. Зазначимо, що циклоприєднання дифлуорокарбенового 

еквіваленту, отриманого з (CH3)3SiCF3, до алкенілборонових похідних раніше не 

досліджували. 

Виявилось, що дифлуороциклопропан, отриманий з алкенілборонату 16a при 

застосуванні системи (CH3)3SiCF3–NaI з помірним виходом (46%), був нестабільним. 

Для підвищення стабільності цільових дифлуороциклопропілборонатів та 

полегшення процедури очистки в наступних дослідженнях боронопінаколатну групу 

(BPin) було замінено на трифлуороборатну. Так, дифлуороциклопропанування 

трифлуороборату 18c в розроблених умовах завершувалось виділенням продукту 

19c з виходом 65% (Схема 6). 

 

Схема 5. Дифлуороциклопропанування алкенілборонатів. 

Було здійснено оцінку ефективності реакції дифлуороциклопропанування із 

застосуванням системи (CH3)3SiCF3–NaI для трьох типів трифлуороборатів – 

ациклічних, екзоциклічних та ендоциклічних алкенів 18 (Схема7). 

 
Схема 6. Отримання 

трифлуороборатів типу 18. 

Необхідний для досліджень цикло-

пропілборонат 20e був отриманий 

шляхом Cu-каталізованого гідробо-

рування алкіну 21 з виходом суміші 

20e та 22 65% (Схема 8). 
  

Cхема 7. Отримання сполуки 20e. 
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Для синтезу пінаколборонату 20p була застосована послідовність, яка включала 

дев’ять стадій (Схема 9). Так, було успішно здійснено N-бензилювання піридину 23 

з отриманням продукту 24, відновлення якого за допомогою NaBH4 привело до 

проміжної сполуки 25. Бензильна захисна група в отриманій сполуці 25 успішно 

замінена на N-Boc-групу з отриманням продукту 27 в три стадії через утворення 

проміжного аміногідрохлориду 26. Для спрощення процедури очистки ключового 

продукту пінаколборонат 28, отриманий при борилюванні 27, був виділений у 

вигляді гідрохлориду, наступна обробка якого Boc2O завершувалась утворенням 

вільного пінаколборонату 20p. 

 
Схема 8. Отримання сполуки 20р. 

 В результаті досліджень було продемонстровано, що дифлуоро-

циклопропанування (Е)-трифлуоро(стирил)борату (18a) при застосуванні системи 

(CH3)3SiCF3–NaI при кип’ятінні в ТГФ завершувалось утворенням цільового гем-

дифлуороциклопропану 19a (вихід 67%). Розроблена процедура також була 

ефективною при масштабуванні, що дозволило отримати цільовий продукт 19a у 

кількості 10 грамів за один синтетичний цикл. Також, застосування 

трифлуоро(вініл)борату калію (18b) та його метил-заміщених похідних 18c,d та 

циклопропіл-заміщеної похідної 18e завершувалось утворенням відповідних гем-

дифлуороциклопропанів 19b–е (виходи 60–80%). Стереоспецифічність цикло-

приєднання дифлуорокарбену до алкенілтрифлуороборатів спостерігалась при 

взаємодії (E)-алкенів 18a та 18f, що завершувалась утворенням відповідних 

дифлуороциклопропанів 19a та 19f. Транс-конфігурація отриманих гем-

дифлуороциклопропанів 19a та 19f була підтверджена 1H–1H та 1H–19F NOESY 

експериментами (Схема 10). 

Також за розробленою методикою з відповідних екзоциклічних алкенів 18g–l 

були успішно отримані спіроциклічні гем-дифлуороциклопропани 19g–l (Схема 10). 

Методика була ефективною для алкенілтрифлуороборатів з ендоциклічною N-Boc-

аміногрупою, кетальною або карбоксильною групами; відповідні 

дифлуороциклопропани 19g–k були отримані з гарними виходами (70–90%). 

Зазначимо, що у випадку застосування шестиланкових (гетеро)циклоалкенільних 

похідних 18g–i виходи продуктів були вищими, ніж у випадку чотириланкових 

похідних 18j,k (85–90% проти 70–75%). Також, на відміну від алкенів 18g–k, гем-
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дифлуороциклопропанування оксетанової похідної 18l завершувалось утворенням 

складної суміші продуктів, що, ймовірно, пов’язано із розкриттям оксетанового 

циклу. 

  
Схема 9. Отримання дифлуороциклопропанів 19. 

 

Слід відзначити, що розроблена методика виявилась ефективною для отри-

мання конденсованих гем-дифлуороциклопропанів, що містять трифлуороборатну 

групу біля третинного атома карбону (Схема 10). Дифлуороциклопропанування 

похідної циклопентану 18m завершувалось утворенням продукту 19m з помірним 

виходом 65%, а у випадку ендоциклічних алкенів 18n та 18o відповідні Boc-

захищені конденсовані піперидини 19n та 19o були отримані з виходами 84% та 

70%, відповідно. Розроблену методику дифлуороциклопропанування вдалося 

масштабувати та досягти високого виходу продукта реакції; було отримано до 50 

грамів відповідного гем-дифлуороциклопропану 19n за один синтетичний цикл. 

Беручи до уваги значимість циклобутанів та їх біциклічних похідних як в галузі 

синтетичної органічної хімії, так і в галузі медичної хімії, подальші дослідження 

були присвячені розробці зручних та ефективних методів синтезу боровмісних 

сполук, що містять такі структурні фрагменти; відповідні результати викладено у 

третьому розділі дисертації. 

Підрозділ 3.2 присвячено розробці ефективного методу синтезу борильованих 

3-азабіцикло[3.2.0]гептанів шляхом фотохімічного [2 + 2] циклоприєднання 

алкенілборових похідних та малеїмідів. Оскільки такий підхід до побудови 

боровмісних похідних циклобутанів раніше не був відомий, було встановлено межі 

застосування запропонованого методу. В першу чергу була досліджена реакція 

[2 + 2] циклоприєднання вінілтрифлуороборату калію 29 та N-бензилмалеїміду 30а. 

Оптимізована методика передбачала використання реагентів в молярному 

співвідношенні 1:1, бензофенону у якості фотосенсибілізатора при опроміненні 

легкодоступними флуоресцентними лампами (max = 366 нм) потужністю 25 Вт в 
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ацетонітрилі при кімнатній температурі впродовж 24 год. В результаті досліджень 

показано, що при проведенні реакції за концентрації алкену 29 або 34 0.05 М цільові 

продукти були отримані з гарними виходами (для продукту 31 вихід склав 86%, для 

33а – 93%) та спостерігалась побічна димерізація малеїміду 30а в продукт 32 із 

виходом 8% (Схема 11). Збільшення концентрації алкену до 0.25–0.5 М 

пригнічувало проходження реакції. Оптимізована методика також була успішною 

при масштабуванні реакції, що дозволило отримати до 25 г адукту 31 та до 60 г 

адукту 33а. 

 

Схема 10. Отримання сполук 31 та 33а. 

Також було розширено перелік пінаколатів для реакції циклоприєднання 

(алкени 34b–l) (Схема 12). В результаті розроблену методику було успішно 

застосовано для утворення адуктів 33 з виходами від помірних до відмінних (49–

93%) у вигляді суміші екзо- та ендо-діастереомерів (dr від 1.5:1 до 5.7:1). 

 
Схема 11. [2+2] циклоприєднання алкенів 34a–l. 

Фотохімічне [2 + 2] циклоприєднання транс-заміщених алкенів 34m–o з N-

бензилмалеїмідом (30а) завершувалось утворенням сумішей діастереомерних 

адуктів 33n–o, хроматографічне очищення яких дозволило виділити фракції сумішей 

трьох діастереомерів (екзо-транс-, ендо-транс-, та екзо-цис- або ендо-цис-) з 

виходами 40–79% та помірною діастереоселективністю. 
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Схема 12. Фотохімічне [2 + 2] циклоприєднання транс-заміщених алкенів 34m–o. 

 

Застосування розробленої методики також було ефективним для 

циклоприєднання алкену 34а та малеїміду (30b) або N-заміщених малеїмідів 30c–f 

(Схема 14). Адукти 35b–f були отримані з виходами 22–81% та dr сирих продуктів 

від 2:1 до 4:1. 

 
Схема 13. Фотохімічне [2 + 2] циклоприєднання за участі інших малеїмідів. 

Крім малеїмідів, метод виявився ефективним і для малеїнового ангідриду 30g; 

однак очистка продукту супроводжувалась гідролізом ангідридного залишку та 

завершувалась виділенням суміш екзо-36 та ендо-36 цис-1,2-дикарбонових кислот 

(Схема 15). 

 
Схема 14. Фотохімічне [2 + 2] циклоприєднання 34a та малеїнового ангідриду. 

Було продемонстровано синтетичні можливості отриманих адуктів 33 та 35. 

Так, відновлення адукту екзо-33а із застосуванням LiAlH4 завершувалось 

утворенням відповідного N-бензилпіролідину 37, каталітичне дебензилювання якого 

(H2, Pd(OH)2-C в присутності Boc2O в MeOH) дозволило отримати N-Boc-захищений 
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амін 38 у кількості до 25 г; окиснювальне деборилювання аміну 38 із NaBO3·4H2O у 

присутності H2O в ТГФ завершувалось утворенням спирту 39 (Схема 16). 

 
Схема 15. Отримання сполук 38 та 39. 

Додатково було проведено репрезентативний експеримент із реакції C–C 

фоторедокс-сполучення з трифлуороборатом калію, отриманим in situ з боронату 38, 

та PhBr при опроміненні лампами компактного флуоресцентного світла (ЛКФ, 226 

Вт) та за подвійного Ir/Ni каталізу – {Ir[dF(CF3)ppy]2(bpy)}PF6 (2.0 мол.%) та 

NiCl2·(CH2OMe)2 (5.0 мол.%), що дозволило отримати діастереомерно чистий 

6-феніл-3-азабіцикло[3.2.0]гептан 40 у вигляді гідрохлориду (Схема 17).  

 
Схема 16. Введення сполуки 38 в рекцію крос-сполучення. 

Підрозділ 3.3 присвячено виявленню перспектив введення арильних замісників 

у 1,3-дифункціоналізований циклобутановий цикл за реакціями С–С крос-

сполучення на прикладі трифлуороборатів. Ключовими об’єктами дослідження були 

трифлуороборати 41a та 41b, отримані із відповідних 1,3-дифункціоналізованих 

похідних циклобутанону 42a та 42b (Схема 18). 
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Схема 17. Синтез трифлуороборатів 41а та 41b. 

Було досліджено реакції С–С сполучення отриманих трифлуороборатів 41a та 

41b при взаємодії з бромобензеном. Виявилось, що застосування Pd(PPh3)4 в 

присутності Cs2CO3 як основи в суміші діоксан–вода (9:1) при температурі 100 С 

супроводжувалось виділенням вихідних сполук, а застосування більш 

реакційноздатного каталізатора на основі системи ді(1-адамантил)(н-бутил)фосфін 

(CataCXium® A) – Pd(OAc)2 завершувалось виділенням складної суміші неідентифі-

кованих сполук. Лише в умовах фоторедокс-сполучення зі використанням 

комплексу Іридію з 3,5-дифлуоро-2-[5-(трифлуорометил)-2-піридиніл]фенільним 

(dF(CF3)ppy) та 4,4′-ди-трет-бутил-2,2′-дипіридильним (dtbpy) лігандами складу 

[Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6 та комплексу Нікелю з dtbpy в присутності карбонату 

цезію при освітленні флуоресцентною лампою вдалось досягти успішних 

результатів. Так, після зняття захисних груп були отримані цільові продукти 46a та 

46b із виходами 43% та 32% за дві стадії, відповідно. Хоча трифлуороборати 41a та 

41b були отримані з помірною діастереоселективністю (dr від 2:1 до 3:1), для 

цільових продуктів 46a та 46b спостерігалася повна епімеризація псевдохірального 

центру біля фенільного замісника. Таким чином, крос-сполучення за участі 

трифлуороборатів 41a та 41b проходило без жодної діастереоселективності. 

Таблиця 2. Підбір умов крос-сполучення сполук 41a та 41b 

 
Трифлуороборат Умови реакції Вихід, % 

41a,b Pd(PPh3)4, Cs2CO3 0 

41a,b CataCXium® A, Pd(OAc)2, Cs2CO3 0 

41a 
[Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6, NiCl2(СH2OMe)2, dtbpy, 

Cs2CO3, h, потім HCl, MeOH (див. Схему 16) 
43 

41b 
Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6, NiCl2(СH2OMe)2, dtbpy, 

Cs2CO3, h, потім NaOH, MeOH (див. Схему 16) 
32 

 

Тому подальші дослідження були присвячені розробці альтернативного 

синтетичного підходу до одержання 1,3-дизаміщених (гет)арилциклобутанових 
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похідних. Як модельні сполуки використовувалися 1,3-дизаміщені піридин-

циклобутани, оскільки піридин та його функціоналізовані похідні є одними з 

найважливіших нітрогеновмісних гетероциклів, що найчастіше зустрічаються серед 

лікарських засобів та алкалоїдів. В результаті роботи було розроблено синтетичний 

підхід до всіх ізомерних 3-піридилциклобутанонів 47 та інших будівельних блоків – 

спиртів 48, азидів 49 та амінів 50. 

Необхідні для подальших перетворень піридилциклобутани 51a–с були 

отримані з відповідних комерційно доступних (хлорометил)піридинів 52a–с при 

взаємодії з KCN в ДМСО та наступним алкілюванням отриманих нітрилів 53a–с 

дибромідом 54 в ДМФА (Схема 20). 

 
Схема 18. Отримання сполук 51a–c. 

Цільові піридилциклобутанони 47a–c були отримані з нітрилів 51a–c в декілька 

стадій, що ґрунтувались на гідролізі з утворенням відповідних карбоксилатів 55a–c з 

наступним декарбоксилюванням та зняттям диметилкетального захисту (Схема 21). 

Циклобутанон 47a успішно був отриманий в кількості 120 грамів, а β- та γ-ізомери 

47b та 47c – 50 та 20 грамів, відповідно. 

Схема 19. Синтез кетонів 47а–с. 

Також було розроблено метод отримання амінів 50, який ґрунтувався на 

діастереоселективному відновленні кетонів 47 до відповідних спиртів 48, 

наступному їх перетворенні на азиди 49 та відновленні. Було встановлено, що 

відновлення кетонів 47 дією NaBH4 в MeOH завершувалось утворенням цис-спиртів 

48a–c (Схема 22). Для отримання азидів використовувалася реакція Міцунобу, яка 

завершувалась утворенням транс-азидів 49a–c. Каталітичне гідрування азиду 49a до 

транс-ізомеру аміна 50a проводилося у MeOH, а у випадку азиду 49b гідрування за 

таких умов супроводжувалось частковим відновленням піридинового циклу. 

Відновлення азиду 49c було результативним лише при застосуванні LiAlH4 в якості 

відновника. 
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Схема 20. Отримання транс-амінів 50a–c. 

Для отримання цис-ізомерів амінів 50a–c було застосовано відновне амінування 

циклобутанонів 47a–c за участі діаліламіну, біс(4-метоксибензил)aміну та 

дибензиламіну, що завершувалось утворенням відповідних третинних амінів 56, 57 

та 58 (Схема 23). Наступне каталітичне дебензилювання продуктів 58 завершувалось 

утворенням цільових цис-амінів 50a–c з dr від 4:1 (для амінів 50b та 50c) до 9:1 (для 

аміну 50a). Аналогічні умови синтезу були успішно використані для синтезу 

аналогів нікотину – сполук 59a–c. Продукт 59a був отриманий у вигляді єдиного 

цис-діастереомеру, тоді як регіоізомерні продукти 59b та 59c були одержані з 

непоганою цис-діастереоселективністю (dr 3:1 та 5.7:1, відповідно). 

Схема 21. Отримання цис-амінів 50a–c. 

Практична користь отриманих будівельних блоків продемонстрована на 

прикладі синтезу бібліотеки сполук шляхом сполучення кетонів 47a–c та первинних 

амінів в умовах відновного амінування. В умовах паралельного синтезу були 

отримані 60 представників цієї бібліотеки із успішністю 97% та середнім виходом 

продуктів 47%. 

 

ВИСНОВКИ 

В результаті виконання дисертаційного дослідження розроблено методологію 

синтезу боронових похідних циклопропану та циклобутану, що ґрунтується на 

реакціях [2+1] та [2+2] циклоприєднання, а також встановлено перспективи 

використання одержаних будівельних блоків в органічному синтезі, зокрема, у 

реакціях крос-сполучення. 

1. Показано, що Pd(II)- або Cu(I)-каталізована взаємодія вінілтрифлуороборату з 

діазоалканами є препаративним методом отримання функціоналізованих та 

флуоровмісних 1,2-дизаміщених циклопропілтрифлуороборатів у багатограмових 
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кількостях; синтезовані продукти є зручними реагентами для здійснення крос-

сполучення в умовах реакцій Сузукі та Чена-Лема. 

2. Встановлено, що дифлуороциклопропанування алкенілтрифлуороборатів з 

використанням системи CF3SiMe3 – NaI надає можливість отримання 

функціоналізованих моноциклічних, спіроциклічних та конденсованих гем-

дифлуороциклопропани з гарними виходами. 

3. Показано, що реакція фотохімічного [2 + 2] циклоприєднання за участі 

алкенілборонових похідних та похідних малеїнової кислоти є зручним методом 

синтезу боровмісних 3-азабіцикло[3.2.0]гептанів. Виявлено, що синтезовані 

продукти можуть вступати в Ir/Ni-каталізовану фотохімічну реакцію C–C 

сполучення діастереоселективно. 

4. На прикладі взаємодії з бромобензеном продемонстровано, що 1,3-

функціоналізовані циклобутановмісні трифлуороборати з захищеною аміно- та 

карбоксильною групами не вступають в реакцію Сузукі; натомість бажані продукти 

крос-сполучення утворюються з низькою діастереоселективністю за умов Ir/Ni-

каталізованої фотохімічної реакції. 

5. На прикладі похідних піридину виявлено, що альтернативний підхід до 

синтезу (гет)арилвмісних 1,3-дизаміщених циклобутанів, що ґрунтується на [3+1] 

циклізації за участі 1,3-дибромо-2,2-диметоксипропану та (гет)арилацетонітрилів, 

дозволяє одержувати цільові продукти з високою діастереоселективністю. 
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АНОТАЦІЯ 

Грищук О. В. [2+1] та [2+2] циклоприєднання за участі алкенілборонових 

похідних. – 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 метод синтезу функціоналізованих 1,2-дизаміщених циклопропіл-

трифлуороборатів, що грунтується на взаємодії вінілтрифлуороборатів з діазо-

алканами. Продемонстровано, що отримані циклопропілтрифлуороборати є зруч-
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ними вихідними сполуками для отримання (гет)арилциклопропанів в реакціях 

Курціуса, а також реакціях крос-сполучення Сузукі та Чена-Лема. 

На прикладі ациклічних, екзоциклічних та ендоциклічних алкені-

трифлуороборатів було здійснено дифлуороциклопропанування при застосуванні 

системи (CH3)3SiCF3–NaI, що дозволило отримати функціоналізовані моноциклічні, 

спіроциклічні та конденсовані гем-дифлуороциклопропани. 

Розроблено метод синтезу борильованих 3-азабіцикло[3.2.0]гептанів шляхом 

фотохімічного [2 + 2] циклоприєднання алкенілборових похідних та малеїмідів.  

Розроблено методики синтезу 1,3-дифункціоналізованих циклобутановмісних 

трифлуороборатів з захищеною аміно- та карбоксильною групами, а також 1,3-

дизаміщених піридилциклобутанових похідних. 

Ключові слова: бороорганічні сполуки; циклопропан; циклобутан; 

циклоприєднання; будівельні блоки; трифлуороборати; боронати. 

 

АHНОТАЦИЯ 

Грищук А.В. [2+1] и [2+2] циклоприсоединения при участии 

алкенилбороновых производных. – 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. 

Разработан метод синтеза функционализированных 1,2-дизамещенных 

циклопропилтрифтороборатов при взаимодействии винилтрифтороборатов с 

диазоалканами. Показано, что полученные циклопропилтрифторобораты являются 

удобными исходными соединениями для получения (гет)арилциклопропанов. 

На примере ациклических, экзоциклических и эндоциклических 

алкенилтрифтороборатов осуществлено дифтороциклопропанирование с 

использованием системы (CH3)3SiCF3–NaI, что позволило получить 

функционализированные моноциклические, спироциклические и конденсированные 

гем-дифтороциклопропаны. 

Разработан метод синтеза борилированных производных 3-аза-

бицикло[3.2.0]гептанов в условиях фотохимического [2 + 2] циклоприсоединения 

алкенилбороновых производных и малеимидов. 

Разработаны методики синтеза 1,3-дифункционализированных циклобутан-

содержащих трифтороборатов с защищенной амино- и карбоксильной группами и 

1,3-дизамещенных пиридилциклобутановых производных. 

Ключевые слова: бороорганические соединения; циклопропан; циклобутан; 

циклоприсоединение; строительные блоки; трифторобораты; боронаты. 
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SUMMARY 

Hryschuk O. V. [2+1] and [2+2] cycloadditions involving alkenyl boronic 

derivatives. – Manuscript. 

Thesis for PhD degree in chemistry by speciality 02.00.03 «Organic chemistry». – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation focuses on the synthesis of boron derivatives of cyclopropane and 

cyclobutane based [2 + 1] and [2 + 2] cycloaddition reactions, and the prospects for the use 

of the obtained building blocks in organic synthesis, with cross-coupling reactions as an 

example. 

In the scope of the thesis research, a method for the synthesis of functionalized 1,2-

disubstituted cyclopropyltrifluoroborates via the reaction of vinyl trifluoroborates with 

diazoacetates and similar diazoalkanes catalyzed by Pd(OAc)2 was developed. The 

obtained cyclopropyltrifluoroborates were shown to be convenient starting compounds in 

the Curtius reaction, as well as in the Suzuki and Chen-Lam cross-coupling reactions for 

the preparation of (het)arylcyclopropanes. 

Using acyclic, exocyclic, and endocyclic alkenyltrifluoroborates, 

difluorocyclopropanation was performed with the (CH3)3SiCF3–NaI system, which 

allowed obtaining functionalized monocyclic, spirocyclic, and fused gem-

difluorocyclopropanes in good yields. 

A method for the synthesis of borylated 3-azabicyclo[3.2.0]heptanes via 

photochemical [2 + 2] cycloaddition of alkenylboron derivatives and maleimides was 

developed. Based on the stereochemical outcome of the reaction, a non-synchronous 

mechanism including formation of biradical intermediates was proposed. Utility of the 

products in the coupling reactions and some other transformations was demonstrated. 

Methods for the synthesis of 1,3-difunctionalized cyclobutane-containing 

trifluoroborates with protected amino and carboxyl groups were developed, and the 

prospects for the introduction of aryl substituents into the 1,3-difunctionalized cyclobutane 

ring by the cross-coupling reactions were studied. 

An alternative synthetic approach to the synthesis of 1,3-disubstituted 

hetarylcyclobutane derivatives was proposed and methods for the synthesis of isomeric 

building blocks – ketones, alcohols, amines – using 1,3-disubstituted pyridylcyclobutanes 

were developed. It was also shown that the obtained compounds are promising building 

blocks in organic and medicinal chemistry. For example, a method for the reduction of 

pyridylcyclobutanones was developed, which allowed obtaining the corresponding 

alcohols and amines with high diastereoselectivity and good yields. On the other hand, 

reductive amination of pyridylcyclobutanones under conditions of parallel synthesis 

allowed to obtain with high efficiency a library of lead-like compounds. 

The efficiency of the developed synthetic procedures upon scale-up of the reaction 

was demonstrated. 

Keywords: organoboron compounds; cyclopropane; cyclobutane; cycloaddition; 

building blocks; trifluoroborates; boronates. 


