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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

Актуальність теми. Одним з основних завдань сучасного органічного синтезу 
є створення зручних та економічно обґрунтованих методів отримання сполук для 
медичної хімії. Дифлуороциклопропановий фрагмент останнім часом дуже широко 
зустрічається у біологічно активних молекулах. Цей конформаційно жорсткий, ліпо-
фільний фрагмент, який до того ж забезпечує нестандартні шляхи метаболізму, зараз 
входить до складу ряду новітніх експериментальних лікарських препаратів, що 
виявляють широкий спектр біологічної активності, діючи переважно шляхом 
інгібування певних ферментних систем. Завдяки малій молекулярній масі 
дифлуороциклопропани мають величезний потенціал для подальшої структурної 
модифікації за функціональними групами. 

Основним методом створення гем-дифлуороциклопропанового циклу є 
дифлуороциклопропанування кратного зв’язку. Але ця реакція має ряд недоліків: 
проводиться або в досить жорстких умовах, або в порівняно м’яких, але із 
застосуванням високотоксичних та/або високовартісних реагентів. Це, звісно, 
сильно обмежує коло придатних до дифлуороциклопропанування субстратів і, як 
наслідок, робить недоступними для широкого використання більшість похідних гем-
дифлуороциклопропану. 

Останнім часом серед реагентів, що використовуються для утворення 

дифлуорокарбену [:CF2] або інших його синтетичних еквівалентів, з’явились досить 
зручні в роботі та безпечні сполуки (зокрема, реагент Руперта–Пракаша, TMSCF3), 
що дозволяє проводити синтетичні розробки в даному напрямку більш активно. 
Передусім це стосується пошуку способів синтезу низькомолекулярних гем-
дифлуороциклопропанів з функціональними групами, придатними для подальших 
перетворень, адже такі молекули могли б стати зручними вихідними речовинами для 
створення комбінаторних бібліотек біологічно активних молекул. 

Отже, розробка нових умов дифлуороциклопропанування на основі реагенту 
Руперта–Пракаша для розширення меж застосування реакції та можливості її 
масштабування є актуальним та науково обґрунтованим завданням. 

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 даної роботи є розробка надійних, 
результативних та придатних до масштабування процедур 
дифлуороциклопропанування в системі TMSCF3–NaI, які можуть бути застосовані 
до широкого кола функціоналізованих алкенів, а також пошук способів подальшої 
модифікації гем-дифлуороциклопропанів за наявними функціональними групами зі 
збереженням флуоровмісного тричленного циклу. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні завдання: 

- окреслити коло субстратів (алкенів із активними функціональними групами в 
бічних замісниках), кратний зв’язок яких здатен до дифлуороциклопропанування 
за дії реагента Руперта–Пракаша; 

- у випадку субстратів з низькою реакційною здатністю, встановити її причину, 
після чого модифікувати методику дифлуороциклопропанування для розширення 
сфери її застосування; 

- дослідити ефективність дифлуороциклопропанування в системі TMSCF3–NaI 
алкенів з електронозбагаченим та електронозбідненим зв’язком С=С; 

- синтезувати ряд модельних ізомерних вінілпіразолів із функціональними 
групами, провести їх дифлуороциклопропанування в системі TMSCF3–NaI та 
встановити можливості подальших перетворень за активними групами; 

- порівняти стійкість дифлуороциклопропанового фрагменту в функціоналі-
зованих гем-дифлуороциклопропілпіразолах із модельними сполуками – 
функціоналізованими циклопропілпіразолами. 

Об’єкт дослідження – функціоналізовані дифлуороциклопропани. 

Предмет дослідження – дифлуороциклопропанування алкенів із застосуванням 
реагента Руперта–Пракаша; перетворення функціональних груп у складі 
(дифлуоро)циклопропанів. 

Методи дослідження: органічний синтез, ЯМР спектроскопія на ядрах 1H, 13C 
та 19F, двовимірна ЯМР спектроскопія, мас-спектрометрія, елементний аналіз, 
рентгеноструктурний аналіз, високоефективна рідинна хроматографія та газова 
хроматографія (ВЕРХ та ГХ). 

Наукова новизна одержаних результатів. Продемонстровано, що 
модифікація оригінального протоколу дифлуороциклопропанування реагентом 
Руперта–Пракаша, яка полягає в повільному додаванні TMSCF3, дозволяє залучити 
до даного перетворення ряд субстратів, що раніше вважались неактивними. 
Доведено, що протокол «повільного додавання» ефективний у випадку субстратів з 
малою активністю, оскільки нівелює негативний вплив процесів деструкції TMSCF3 
в реакційному середовищі. 

Вперше проведено систематичне дослідження дифлуороциклопропанування 
алкенів із Вос-захищеною вторинною аміногрупою та показано залежність 
ефективності дифлуороциклопропанування від електронних та стеричних факторів. 

Встановлено залежність активності низки акрилатів та близьких за будовою 
сполук у реакції з реагентом Руперта–Пракаша від характеру заміщення кратного 
зв’язку. Вперше отримано продукти дифлуороциклопропанування вінілфенолів та 
доведено, що TMSCF3, одночасно із основним перетворенням, забезпечує захист 
вільної гідроксильної групи. 

Вперше синтезовано ряд 2-(піразоліл)-1,1-дифлуороциклопропанів із 
функціональними групами (естерною та гідроксиметильною) в положеннях 2 та 3 
циклопропану та вивчена їх поведінка в серії перетворень за вказаними 
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функціональними групами. Шляхом порівняння із відповідними піразолілцикло-
пропанами, проведено оцінку впливу наявності двох атомів флуору на стійкість 
тричленного пропанового циклу. 

Вперше проведено дифлуороциклопропанування N-вінілпіразолів за наявності 
додаткової функціональної групи в гетероциклі (бромо-, нітро-, ацетальна та естерні 
групи). Встановлена толерантність структури 2-(піразол-1-іл)-1,1-дифлуоро-
циклопропану до багатьох реакційних середовищ, що дозволило здійснити 
функціоналізацію піразолу, окрім вищеперелічених, також за вільною 
гідроксильною, альдегідною, карбоксильною та аміногрупами. Вперше вдалося 
ввести 2-(3(4,5)-бромопіразол-1-іл)-1,1-дифлуороциклопропани у реакції Сузукі–
Міяури та Соногашири. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці нової 
методології дифлуороциклопропанування з використанням реагенту Руперта–
Пракаша. Це призвело до синтезу нових похідних гем-дифлуороциклопропану з 
активними функціональними групами, які можна задіяти в подальших 
перетвореннях з метою побудови складних молекул з набором корисних 
властивостей, зокрема, для медичної хімії. Оскільки піразольний цикл, заміщений за 

положенням 3, 4 та 5, моделює, відповідно, -акцепторний, -донорний та 

-амфотерний гетероциклічний замісник, розроблені методики синтезу та 
модифікації функціоналізованих 2-(піразол-1(3,4,5)-іл)-1,1-дифлуороциклопропанів 
будуть корисними й надалі при створенні нових гетарилзаміщених гем-
дифлуороциклопропанів. Більшість синтетичних процедур мають перспективи 
масштабування, що було продемонстровано для синтезу ряду функціоналізованих 
похідних в мультиграмових кількостях (понад 100 г) та є необхідною умовою 
подальшого практичного використання винайдених перетворень. 

Особистий внесок здобувача. Систематизація та аналіз літературних даних, 
основний обсяг експериментальної роботи, оформлення та узагальнення отриманих 
результатів, аналіз та інтерпретація спектральних досліджень та встановлення 
будови одержаних сполук проведені здобувачем особисто. Постановка задачі та 
обговорення результатів дослідження проведені з науковим керівником д.х.н., доц. 
Рябухіним С. В. та з д.х.н., ст. досл. Волочнюком Д. М. 

Підготовку публікацій та узагальнення літературних даних виконано в 
співавторстві з к.х.н., доц. Григоренком О. О., на окремих етапах - з к.х.н. 
Артамоновим О. С. 

Окремі етапи синтетичної роботи виконано у співробітництві з к.х.н. 
Сібгатуліним Д. О., к.х.н. Герасьовим А. О., к.х.н. Грабчук Г. П., Пашком М. О., 
Потураєм А. С., Мельниковим К. П. та Бойком Р. О. 

Рентгеноструктурні дослідження проведено у співпраці з к.х.н. Русановим Е. Б. 
Деякі спектральні дослідження методом ЯМР виконані у співробітництві з к.х.н. 
Половинком В.В. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідались і 
обговорювались на ASC Spring 2019 National Meeting & Exposition, Орландо, США; 
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255th ACS National Meeting, Новий Орлеан, США, 2018; International Symposium on 
Medicinal Chemistry, Любляна, Словенія, 2018; Дев’ятнадцятій Міжнародній 
конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, Київ, 2018; 
Шістнадцятій Міжнародній конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми 
хімії”, Київ, 2015; VII International conference “Chemistry of Nitrogen Containing 
Heterocycles”, Харків, 2015.  

Публікації. Результати дисертації відображені у 14 публікаціях: 7 статтях у 
фахових журналах, з яких – 6 статей у виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз, та 7 тезах доповідей на міжнародних конференціях. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів 
оригінальних досліджень, висновків, списку використаних джерел та 1 додатку. 
Обсяг дисертації – 202 сторінки, із них 164 сторінки основного тексту; дисертація 
містить 101 схему реакцій, 8 таблиць та 18 рисунків. Список використаних джерел 
складається з 196 найменувань. Додаток 1 містить перелік публікацій автора за 
темою дисертації. 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  РОБОТИ 

Перший розділ присвячений огляду та критичному аналізу відомих на сьогодні 
методик дифлуороциклопропанування з урахуванням практичного аспекту 
використання сполук із гем-дифлуороциклопропановим фрагментом. 

У другому розділі представлено результати експериментів з оптимізації 
методики дифлуороциклопропанування за допомогою реагента Руперта–Пракаша 
електронозбагачених алкенів з Вос-захищеною вторинною аміногрупою. 

На початковому етапі була досліджена поведінка ненасичених захищених 
амінів 1а-е в умовах оригінального протоколу Руперта-Пракаша (схема 1). Лише 
сполука 1а утворила цільовий спіроциклічний гем-дифлуороциклопропан 2а; при 
обробці похідних 1b,c потрібний продукт утворювався в слідових кількостях, а 
карбамати 1d,e взагалі не давали продукт дифлуороциклопропанування. Даний 
результат не вдалося покращити заміною розчинника: конверсія речовини 1а в 
сполуку 2а при проведенні реакції в 1,2-диметоксиетані була меншою, ніж в ТГФ 
(відповідно, 77 та 99 % в реакційній суміші за даними LC/MS та GC/MS через 4 год 
реакції), а в 1,4-діоксані, t-BuOMe та MeCN потрібний продукт взагалі не було 
зафіксовано. 

Вочевидь, основною причиною невдач дифлуороциклопропанування 
сполук 1b-e є їх низька реакційна здатність в досліджуваних умовах, тому діапазон 
активності між сполуками 1а (високий вихід продукту) та 1b (сліди продукту) був 
заповнений циклічними вторинними N-Boc-амінами 1f-i (рис. 1). 
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Схема 1. Реакция дифлуороциклопропанування сполук 1a-e в умовах оригінального протоколу Руперта-
Пракаша. 

Встановлення відносної активності ненасичених N-Boc-амінів 1а,b,f-i було 
проведено в умовах протоколу Ху-Пракаша, але зі збільшенням часу проведення 
процесу. Відносна реакційна здатність субстратів 1а,b,f-i (рис. 1) показує, що більшу 
активність в процесі дифлуороциклопропанування виявляють гем-дизаміщені-
алкени 1a,f,g, з поправкою на стеричну доступність реакційного центру. Але якщо 
прослідкувати за зображеною на рис. 1 динамікою конверсії сполук 1b,h,i, можна 
помітити, що після порівняно активної початкової фази швидкість перетворення 
різко спадає. Вірогідно, TMSCF3 під дією NaI в процесі реакції утворює активний 
CF2-карбен чи карбеноїд, який вступає в деякі побічні реакції зі швидкістю, 
близькою до дифлуороциклопропанування алкену. Таким чином, більш 
реакційноздатні сполуки 1a,f,g встигають прореагувати повністю до того, як 
розкладеться основна маса реагенту, а менш активні речовини 1b,h,i – лише 
частково. 

                                               
Рис. 1. Реакційна здатність субстратів 1а,b,f-i до реакції дифлуороциклопропанування. 

Для визначення межі негативного впливу розкладу TMSCF3 на процес 
дифлуороциклопропанування був проведений контрольний експеримент, у якому 
розчин реагенту Руперта–Пракаша у ТГФ (0.4 М) та NaI (0.04 М, 10 % мольних) 
поступово нагрівали від кімнатної температури до кипіння, контролюючи кожні 
10 хв ступінь конверсії TMSCF3 (рис. 2). Дійсно, реагент починає розкладатися через 
10 хв по досягненню температури кипіння, а через 1 год від початку нагрівання та, 
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відповідно, через 30–40 хв після початку кипіння реакційної суміші вміст реагенту 
був менший, ніж 10 %; тобто за даних умов неможливо провести з препаративними 
виходами дифлуороциклопропанування малоактивних олефінів. 

Отже, було вирішено 
залишити оригінальний протокол 
Пракаша і співавторів для 
одержання дифлуороциклопропанів 
з активних аміноалкенів (метод А), 
а у випадку алкенів із малою 
активністю застосувати техніку 
«повільного додавання» (метод В), 
а саме додавати TMSCF3 впродовж 
6–8 год до киплячого розчину 
алкену та NaI в ТГФ. 

Дійсно, поступове додавання 
посприяло досягненню повної 
конверсії малоактивних 
сполук 1b,h,i та дало можливість із високими виходами синтезувати конденсовані 
дифлуороциклопропановмісні біциклічні системи 2b,h,i (схема 2). 

 
Схема 2. Синтез дифлуороциклопропановмісних амінів виходячи з алкенів 1. 

Окрім уже згаданих продуктів 2a,b,f-і, в мультиграмових кількостях було 
отримано гем-дифлуороциклопропани на основі гем-заміщених алкенів 1j-o (по 
методу А) та менш активного монозаміщеного алкену 1р (за методом В). Також 
успішно було проведено зняття захисної Вос-групи, що дало можливість отримати 
набір нових гем-дифлуороциклопропанів 3 з вільною для подальших перетворень 

 
Рис. 2. Розклад реагенту Руперта-Пракаша в умовах реакції 
(TMSCF3 (0.4 М в ТГФ), NaI (10 % мол), 25…65°С). 
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аміногрупою (схема 2). Структура гідрохлоридів амінів 3а,j,k та Вос-аміну 2n 
однозначно підтверджена рентгеноструктурним анаалізом їх монокристалів. 

За літературними даними, електронозбіднені алкени значно важче вступають в 
реакції дифлуороциклопропанування, ніж їх електронозбагачені аналоги, що сильно 
обмежує сферу застосування даного перетворення. Тому було досліджено 
можливості реагента Руперта-Пракаша в умовах його «повільного додавання» для 
дифлуороциклопропанування електронозбіднених субстратів; відповідні результати 
викладено у третьому розділі дисертації. 

Серед досліджуваних об’єктів були переважно похідні акрилових кислот 4а-р 
(в  т.ч. н-бутиловий естер 4а, який, за літературними даними, утворює відповідний 
гем-дифлуороциклопропан лише за каталізу комплексом кобальту), 1-нітро-
пропен 4r та модельні стирени 4s–v. Паралельно з новими об’єктами для порівняння 
здійснювалось перетворення раніше досліджених N-Boc-захищених вторинних 
амінів 2b,і (див. вище); для вивчення впливу замісників у фенільному циклі стирену 
на ефективність дифлуороциклопропанування вінільного фрагменту було обрано 
феноли 4w та естери 4х з о-, м- та п-розташуванням функціональної групи (рис. 3, 
пунктиром закреслено субстрати, що не зазнавали дифлуороциклопропанування за 
дії TMSCF3). 
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Рис. 3. Електронодефіцитні алкени 4 в реакції дифлуороциклопропанування. 

Аналіз представленої на рис. 3 інформації дозволив виділити типи 
електронозбіднених субстратів, для яких можливе дифлуороциклопропанування за 
протоколом «повільного додавання» реагента Руперта–Пракаша. Також було 
встановлено відносну активність даних сполук (рис. 4) шляхом моніторингу за 
допомогою спектрів ЯМР реакційної суміші, отриманої при обробці TMSCF3 
естерів 4а-е,j та сполук порівняння 4u,v, 2b,i, п-4x. 
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Рис. 4. Відносна активність сполук 4а-е,j порівняно з стандартами 4u,v, 2b,i, п-4x. 

Акрилові естери 4a-g нам вдалося перетворити на відповідні дифлуороцикло-
пропілкарбоксилати 5a-g з виходами 75–92 % (схема 3); проведення даної реакції 
можливе в масштабах до 100 г вихідної сполуки, і це не позначається негативно на 
виході цільового гем-дифлуороциклопропану (хоча в деяких випадках значний 
приріст кількості продукту спостерігався лише після додавання 1–1.5 моль TMSCF3 
на 1 моль субстрату 4). гем-Дифлуороциклопропільний фрагмент естерів 5a-g 
виявився цілком стабільним в умовах лужного гідролізу, тому відповідні 
кислоти 6a-g (схема 3) було добуто з високими виходами. 

 
Схема 3. Синтез заміщених дифлуороциклопропілвмісних кислот виходячи з естерів акрилових кислот 4. 

При повільному додаванні TMSCF3 до метилцинамату 4h останній також 
зазнавав дифлуороциклопропанування, але вихід продукту був занадто низьким 
(менше 15 %). Тому даний реагент довелося додавати двома порціями по 3.5 моль на 
1 моль субстрату 4h, що дозволило отримати дифлуороциклопропан 5h з виходом 
37 % (схема 3); гідроліз його до кислоти 6h відбувався з виходом, близьким до 
кількісного. Запропонований метод синтезу кислот 6 є діастереоселективний: 
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вказані продукти мають транс-конфігурацію, що було підтверджено кореляціями у 
спектрах NOESY похідних 5b,h. 

При переході від акрилатів до 
стиренів 4s-x (схема 4) очікувано із най-

кращими виходами реагували -метил-
стирен 4s та незаміщений стирен 4u. 
Трохи нижчим був вихід продукту 
дифлуороциклопропанування транс-

1,2-дифенілетилену 4v; -метокси-
стирен 4t (як до цього метокси-
акрилати 4j,k) продемонстрував повну 
відсутність конверсії в середовищі 
TMSCF3–NaI (незалежно від режиму 
реакції та порядку додавання реагентів). 

Усі три ізомерні вінілбензоати 4х реагували з TMSCF3 за протоколом 
«повільного додавання» (схема 5), хоча вихід п-заміщеної похідної п-4х був 
низьким; в свою чергу, бензойні кислоти 7х були отримані з майже кількісним 
виходом (схема 5).  

 
Схема 5. Дифлуороциклопропанування вінілбензоатів 4x. 

Дифлуороциклопропанування вінілфенолів 4w проходить очікувано краще, ніж 
фенілкарбоксилатів 4х, і потребує лише 3.5 екв TMSCF3 (схема 6). Потрібно 
зауважити, що при взаємодії субстратів 4w з реагентом Руперта-Пракаша вільна 
гідроксильна група не вимагає попереднього захисту, оскільки в реакційній суміші 
відбувається її О-силілювання; у випадку п-ізомеру навіть вдалося виділити 
триметилсилільний етер п-8w (схема 6). Тому після завершення стадії дифлуоро-
циклопропанування до суміші додавали (n-Bu)4NF для зняття силільного захисту, що 
дозволило отримати цільові феноли 9w(o-п) із дифлуороциклопропільним 
замісником з високими виходами. 

 

 
Схема 6. Дифлуороциклопропанування вінілфенолів 4w. 

i: TMSCF3 (10 екв, поступово), NaI (0.35 екв),

ТГФ, 65 oC, 12 16 год
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Схема 4. Дифлуороциклопропанування стиренів 5. 
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Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячено перетворенням 
функціональних груп у складі (піразоліл)-гем-дифлуороциклопропанів. Вибір 
об’єктів даного етапу дослідження ґрунтувався на характерних особливостях 
піразольного циклу: заміщений у положеннях 3, 4 та 5 піразол моделює, відповідно, 

-акцепторні, -донорні та -амфотерні електронні властивості гетероциклічної 
системи, – а також на практичну значимість багатьох похідних піразолу (в першу 
чергу як біоактивних сполук). 

Для того, щоб можна було оцінити, який внесок в хімічну поведінку 
досліджуваних об’єктів привносить напруженість циклопропану, а який – наявність 
двох атомів флуору, ми розпочали дослідження з піразолілциклопропанів. 

При переході до 1-функціоналізованих 2,2-дифлуоро-3-(транс-піразоліл)-
циклопропанів зіткнулись з труднощами уже на етапі одержання вихідних сполук. 
Початковим планом було проведення дифлуороциклопропанування естерів 
β-піразолілакрилових кислот за допомогою реагента Руперта–Пракаша, але ці 
сполуки не реагували ні за протоколом «повільного додавання», ні в проточних 
умовах (аналогічно деяким іншим електронозбідненим акрилатам, наведеним вище 
на рис. 4). Тому було вирішено відновити естерну групу β-піразолілакрилатів до 
спиртової (схема 11); таким чином дифлуороциклопропанування було проведено для 
ацетилзахищених похідних. 

Утворення гем-дифлуороциклопропанів 20а-с (схема 7) проходить з виходами, 
достатніми для препаративних цілей.  

 

Схема 7. Синтез 1-гідроксиметил-2,2-дифлуоро-3-(транс-піразоліл)циклопропанів. 

Власне процедура дифлуороциклопропанування у випадку сполук 20а-с має 
кілька важливих практичних аспектів. По-перше, вона ефективна не лише для 
мікро–, але й для грамових кількостей реагентів (близько 5 г олефіну). По-друге, 
алілацетат, що не прореагував, можливо з невеликими втратами виділити із 
реакційної суміші і повторно задіяти в реакції, таким чином, сумарний вихід 
продукту буде значно покращено. Саме таким чином було досягнено 63 % конверсії 
відповідного олефіну в гем-дифлуороциклопропан 20a. Лужний гідроліз 
ацетильного захисту та отримання спиртів 21a-c відбувалися з високими виходами 
(схема 7). 

Перетворення спиртів 21a-c на первинні аміни 22a-c було проведено за 
стандартною тристадійною процедурою: мезилювання (вихід майже кількісний), 
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взаємодія з фталімідом калію (від 82 % до 99 % продукту) та зняття фталімідного 
захисту дією гідразину (87–99 %). На схемі 8 наведено виходи цільових аміно-
{дифлуоро(піразоліл)циклопропіл}метиламінів 22a-c в розрахунку на спирти 21a-c 
сумарно за три стадії. Підкреслимо, що навіть у жорстких умовах взаємодії 
мезильних похідних із фталімідом калію помітного руйнування гем-дифлуоро-
пропанового циклу не спостерігалось. 

 
Схема 8. Перетворення спиртів 21 а-с на первинні аміни 22 а-с та кислоти 23а-с. 

Для розробки методики синтезу піразолілзаміщених гем-дифлуороцикло-
пропанкарбонових кислот було випробувано кілька способів окиснення 
гідроксильної групи 3-піразолілзаміщеної похідної 21a (KMnO4, CrO3, RuCl3–NaIO4). 
Найкращий результат показав реагент Джонса, завдяки якому цільова кислота 23а 
(схема 8) була отримана з виходом 65 % із 3 г початкової кількості спирту 21a. В 
усіх інших умовах відбувалось руйнування циклопропанової системи й утворення 
продуктів більш глибокого окиснення, зокрема, зафіксованих в реакційній суміші за 
допомогою LC/MS (дифлуорометил)піразолілкетонів. Дифлуороциклопропанування 
β-піразолілалільних похідних відбувається стереоселективно із утворенням транс-
продуктів: про це беззаперечно свідчать дані гетероядерного 1H–19F ЯЕО 
кислоти 23а. 

За умов окиснення реагентом Джонса 5-піразолілпохідної 21с (приєднаний за 
5-им положенням піразольний цикл є менш електроноакцепторним замісником, ніж 
піразол-3-іл) цільова кислота 23с утворюється з невисоким виходом (схема 8). На 
жаль, за тих же умов 4-піразольна похідна 21b зазнає повного руйнування 
циклопропанового фрагменту. 

Синтетична послідовність, розроблена для одержання 1-функціоналізованих 
2,2-дифлуоро-1-піразолілциклопропанів, починалась із піразолілацетонітрилів 
(схема 9). Останні через ряд стадій були перетворені на алкени 24, які і зазнавали 
дифлуороциклопропанування за повільного додавання реагента Руперта-Пракаша. 

Утворення піразолілакрилатів 24 відбувалося з невисокими виходами. Час 
напіврозкладу даних сполук за кімнатної температури був меншим 12 год, але цього 
виявилось достатньо для очистки (шляхом хроматографії) та проведення наступної 
стадії. При більш тривалому зберіганні речовин 24b,c відбувалась їх полімеризація 
(навіть за низьких температур та в інертній атмосфері). Дифлуороцикло-
пропанування алкенів 24b,c в системі TMSCF3 – NaI супроводжувалось полі-
меризацією, тому вихід цільових похідних 25b,c був доволі низьким (схема 9). 
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Подальший гідроліз естерів 25b,c дозволив отримати відповідні кислоти 26b,c з 
виходами більше 70 % (схема 9). 

 
Схема 9. Синтез 1-функціоналізованих 2,2-дифлуоро-1-піразолілциклопропанів. 

Синтез алкену 24а був ускладнений утворенням невідомого побічного 
продукту, що за даними GCMS (EI = 70 eВ) мав m/z = 279. Усі спроби відділити 
даний продукт від цільової речовини виявилися марними: в умовах і нормальної, й 
оберненофазової ВЕРХ час утримання обох компонентів був майже однаковим. 
Застосуванню інших способів очистки став на заваді короткий час напіврозпаду 
сполуки 24а – менше 5 год. Тому, сподіваючись на інертність невідомого продукту 
по відношенню до реагента Руперта–Пракаша, неочищена суміш, яка містила 
олефін 24а, була оброблена TMSCF3–NaI. В подальшому в процесі лужного 
гідролізу суміші речовин (схема 9), отриманої внаслідок дифлуороцикло-
пропанування, відбувалось руйнування більшості нецільових сполук, і після 
екстракції із водного середовища дихлорметаном була отримана кислота 26а в 
чистому вигляді з сумарним виходом за трьома стадіями 13 %. 

Провести перегрупування Курціуса на основі кислот 26а-с не вдалося, в усіх 
експериментах було зафіксовано лише руйнування вихідної речовини. Отже, 
стабільність 1-функціоналізованих 1-піразоліл-2,2-дифлуороциклопропанів є значно 
меншою, ніж піразолілциклопропанів, і навіть меншою, ніж у 1-функціоналізованих 
2,2-дифлуоро-3-(транс-піразоліл)циклопропанів. Даний факт суттєво обмежує коло 
доступних похідних піразоліл-2,2-дифлуороциклопропанів з функціональними 
групами в положенні 1. 

Завершальним етапом дослідження була перевірка здатності до дифлуоро-
циклопропанування функціоналізованих N-вінілпіразолів та пошук перетворень 
функціональних груп, що можуть відбуватися без руйнування гем-дифлуоро-
пропанового циклу та матимуть препаративне значення.  

N-Вінілпіразол 27 за протоколом «повільного додавання» реагента Руперта–
Пракаша легко та з препаративним виходом (схема 10) було перетворено на гем-
дифлуороциклопропільну похідну 28; навіть при початковій кількості вихідної 
сполуки в 128 г, дана синтетична методика забезпечує стабільний вихід продукту. 
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Схема 10. Синтез функціоналізованих N-дифлуороциклопропілпіразолів. 

Після успішного дифлуороциклопропанування незаміщеного 
N-вінілпіразолу 27, були проведені дослідження в аналогічних умовах з заміщеними 
піразолами. Виявилось, що на гем-дифлуороциклопропільні похідні з досить 
високими виходами можуть бути перетворені 5-бромо-1-вінілпіразол 29а, ацеталь 
1-вініл-5-формілпіразолу 30, естери 1-вінілпіразол-5-карбонової 31a та 1-вініл-
піразол-3-карбонової кислоти 31b, а також, неочікувано, 1-вініл-5-нітропіразол 32 
(схема 10; тут і далі індексом a позначено похідні піразолу із функціональною 
групою в положенні 5, b – 3-ізомери; c – 4-ізомери). Вихідні N-вінілпіразоли 29-32 
були синтезовані за стандартними для даних функціональних похідних методиками 
(схема 10) з виходами на кожній зі стадій від посередніх до високих. 

В подальшому різноманітні 1,1-дифлуоро-2-(піразол-1-іл)циклопропани були 
отримані шляхом введення нових та модифікації наявних функціональних груп. Так, 
окрім бромопохідної 33а, отриманої дифлуороциклопропануванням відповідного 
N-вінілпіразолу (схема 10), в результаті бромування 1,1-дифлуоро-2-(піразол-1-іл)-
циклопропану (28) було синтезовано ізомерний бромопіразол 33с (схема 11). 
Останній було перетворено на боронат 37.  

Аналогічно нітруванням піразолу 28 була отримана сполука 36с (схема 11), 
ізомерна нітропохідній 36b. Нітрогрупа в складі піразолів 36b,c може бути відновлена 
залізом в слабкокислому середовищі; таким чином було добуто амінопохідні 38b,c. 
Слід відмітити, що каталітичне гідрування не придатне для відновлення 
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нітросполук 36b,c, оскільки спричиняє деструкцію речовини. На основі аміну 38b за 
допомогою класичної реакції Зандмайєра було синтезовано ще одну бромопохідну – 
речовину 33b (схема 11). 

 
Схема 11. Електрофільне заміщення в N-дифлуороциклопропілпіразолі та подальші перетворення 

функціональних груп. 

Також було розширено ряд піразолкарбальдегідів та карбонових кислот із гем-
дифлуороциклопропановим замісником в положенні 1 гетероциклу. Піразол-
5-карбальдегід 39a утворюється після зняття ацетального захисту з речовини 34, а 4-
формільна похідна 39с – із піразолу 28 внаслідок реакції Вільсмайєра–Хаака 
(схема 12). В результаті лужного гідролізу естерів 35а,b були виділені відповідні 
кислоти 40а,b (схема 12). Третій ізомер – кислота 40с – була отримана окисненням 
альдегіду 39с. 

Таким чином, в ряду 3-, 4-, 5-ізомерних бромо-, аміно-, форміл- та карбокси-1-
(гем-дифлуороциклопропіл)піразолів не вистачало лише 5-аміно- та 3-форміл-
похідної. Амін 38а у вигляді гідрохлориду вдалося добути внаслідок перегрупування 
Курціуса кислоти 40а (схема 12). Синтез альдегіду 39b був дещо складнішим: для 
цього знадобилось відновити естер 35b алюмогідридом літію до спирту 41, який і 
був окиснений діоксидом мангану в цільову сполуку (схема 12). 
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Схема 12. Толерантність дифлуороциклопропанового кільця в першому положенні піразолу до 

стандартних органічних перетворень функціональних груп. 
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На жаль, не всі експерименти були успішними, передусім, внаслідок 
нестабільності флуоровмісного фрагменту за певних умов. Окрім уже згаданого 
каталітичного відновлення, несумісними із гем-дифлуороциклопропаном виявились 

умови ацилювання за Фріделем–Крафтсем (AcCl, AlCl3, CH2Cl2, 0 C), а також 

різноманітні варіанти металювання (n-BuLi, LiHMDS, LDA або i-PrMgClLiCl, ТГФ, 

–78 C, а також LiTMP, ТГФ, –100 C). Ці дані отримано на прикладі сполуки 28. 
Щоб продемонструвати потенціал синтезованих нами речовин, було вирішено 

здійснити паладій-каталізовані крос-сполучення (а саме: реакції Сузукі – Міяури та 
Соногашири) бромопіразолів 33а-с. Дійсно, нам вдалося отримати феніл-
піразоли 42а-с та алкіни 43а-с з виходами 44–78 % (схема 13). 

 
Схема 13. Стійкість до паладій-каталізованих крос-сполучень 33а-с. 

Завершується основний матеріал дисертації п'ятим розділом, в якому 
наведено опис експериментальних процедур та характеристики цільових речовин, а 
також проміжних продуктів, що були отримані вперше.  

ВИСНОВКИ 

Застосування реагенту Руперта–Пракаша (TMSCF3) для 
дифлуороциклопропанування функціоналізованих електронозбагачених та 
електронозбіднених алкенів при дотриманні протоколу «повільного додавання» 
дозволяє одержувати функціоналізовані гем-дифлуороциклопропани на основі 
широкого кола порівняно малоактивних субстратів. гем-Дифлуороциклопропанове 
кільце у синтезованих сполуках достатньо стабільне для проведення ряду 
перетворень за функціональними групами, що забезпечує широку варіативність 
доступних похідних даного класу сполук. 

1. Розроблено методологію препаративного синтезу функціоналізованих 
дифлуороциклопропанів з використанням реагенту Руперта–Пракаша, а також 
встановлено відносну активність алкенів у вищезазначеному перетворенні. 

2. Знайдено межі застосування розробленої методології стосовно до різноманітних 
фукнціональних груп, а також стеричної та електронної будови алкену. 

3. Розроблено протокол «повільного додавання», який нівелює негативний вплив 
процесів деструкції TMSCF3 в реакційному середовищі, що привело до значного 
розширення меж застосування данного перетворення в бік використання 
субстратів з малою активністю. 

4. Вперше у реакцію дифлуороциклопропанування з використанням реагенту 
Руперта–Пракаша введено похідні акрилатів, вінілфенолів, естерів вінілбензойних 
кислот та вінілпіразолу. 
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5. Показано, що дифлуороциклопропани, що здатні до «пуш-пульного» розкриття, є 
меньш стійкими у порівнянні з нефторованими аналогами. 

6. Досліджено толерантність азолілдифлуороциклопропанового фрагмента до 
загальновживаних органічних реакцій на прикладі N-дифлуороциклопропіл-
піразолів. 
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АНОТАЦІЯ 

Носик П. С. Дифлуороциклопропанування функціоналізованих алкенів з 
використанням реагенту Руперта-Пракаша. – 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, 2019. 

Дисертація присвячена синтезу гем-дифлуороциклопропанів із 
функціоналізованих електронозбагачених та електронозбіднених алкенів за 
допомогою реагента Руперта–Пракаша (TMSCF3 – NaI в розчині ТГФ) в умовах 
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протоколу «повільного додавання», а також встановленню можливих для 
гем-дифлуороциклопропанів перетворень за функціональними групами, що 
відбуваються зі збереженням системи циклопропану. 

Повільне додавання TMSCF3 дозволяє уникнути його руйнування в реакційній 
суміші. Завдяки використанню даної методики були отримані гем-дифлуоро-
циклопропани на основі різноманітних акрилатів і малоактивних Вос-аміноолефінів, 
а також проведено дифлуороциклопропанування 2-піразолілакрилатів (але не 
3-піразоліл-) і 3-піразолілалілацетатів. Згодом спиртова група 1-(гідроксиметил)-2-
піразоліл-3,3-дифлуороциклопропанів була, через стадії мезилату і фталіміду, 
заміщена на амінофункцію. 

Дифлуороциклопропануванню N-вінілпіразолів не перешкоджала наявність у 
піразольному кільці атому брому, естерної, ацетальної або нітрогрупи. Структура 
1-(піразол-1-іл)-2,2-дифлуороциклопропанів толерантна до середовищ, в яких 
відбувається бромування піразольного фрагмента, його нітрування, формілювання за 
Вільсмайєром-Хааком, а також до умов відновлення нітрогрупи (Fe, NH4Cl), 
гідролізу або відновлення (LiAlH4) естерної групи, перегрупування Курціуса 
(DPPA). 1-(бромопіразол-1-іл)-2,2-дифлуороциклопропани були задіяні в реакціях 
Сузукі-Міяури і Соногашири. 

Ключові слова: алкени, гем-дифлуороциклопропани, реагент Руперта–Пракаша, 
функціоналізація. 

АHНОТАЦИЯ 

Носик П. С. Дифторциклопропанирование функционализированных 
алкенов с использованием реагента Рупперта-Пракаша. – 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, 2019. 

Диссертация посвящена синтезу гем-дифторциклопропанов исходя из 
функционализированных электронодонорных и электронодефицитных алкенов при 
действии реагента Рупперта–Пракаша (TMSCF3 – NaI в растворе ТГФ) в условиях 
протокола «медленного добавления», а также установлению возможных для 
гем-дифторциклопропанов превращений активных функциональных групп, 
происходящих с сохранением системы циклопропана. 

Медленное добавление TMSCF3 позволяет избежать его разложения в 
реакционной смеси. Благодаря использованию данной методики были получены 
гем-дифторциклопропаны на основе различных акрилатов и малоактивных Вос-
аминоолефинов, а также проведено дифторциклопропанирование 2-пиразол-
акрилатов (но не 3-пиразолил-) и 3-пиразолилаллилацетатов. Впоследствии 
спиртовая группа 1-(гидроксиметил)-2-пиразолил-3,3-дифторциклопропанов была 
через стадии мезилата и фталимида замещена на аминофункцию. 
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Дифторциклопропанированию N-винилпиразолов не препятствовало наличие в 
пиразольном ядре атома брома, сложноэфирной, ацетальной или нитрогруппы. 
Базовая структура 1-(пиразол-1-ил)-2,2-дифторциклопропана толерантна по 
отношению к средам, в которых происходит бромирование пиразольного фрагмента, 
его нитрование, формилирование по Вильсмайеру-Хааку, а также к условиям 
восстановления нитрогруппы (Fe, NH4Cl), гидролиза или восстановления (LiAlH4) 
сложноэфирной группы, перегруппировки Курциуса (DPPA). 1-(бромпиразол-1-ил)-
2,2-дифторциклопропаны активны в  реакциях Сузуки-Мияуры и Соногаширы. 

Ключевые слова: алкены, гем-дифторциклопропаны, реагент Рупперта-
Пракаша, функционализация. 

SUMMARY 

Nosik P. S. Difluorocyclopropanation of functionalized alkenes using Ruppert–
Prakash reagent. – Manuscript. 

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

Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 
The dissertation is devoted to the synthesis of difluorocyclopropanes from 

functionalized electron-rich and electron-poor alkenes using the Ruppert–Prakash reagent 
(TMSCF3 – NaI in THF solution) under conditions of “slow addition” protocol, as well as 
establishment of possible transformations of the gem-difluorocyclopropane active 
functional groups occurring with the preservation of the cyclopropane system. 

It was shown that slow addition of TMSCF3 to alkenes with a Boc-protected 
secondary amino group prevents the decomposition of the reagent in the reaction mixture, 
so this approach is very effective for difluorocyclopropanation of alkenes with low 
reactivity. gem-Difluorocyclopropanes with a free amino function in the alkyl substituent 
were obtained by removing the Boc-group. 

Starting from various acrylates and using the “slow addition” protocol, the 
corresponding gem-difluorocyclopropanes were obtained in high yields; although the 
presence of an additional strong electron-rich or an acceptor group near the double bond 
can completely inactivate this type of substrates. The “slow addition” of the Ruppert – 
Prakash reagent protocol is also effective for the difluorocyclopropanation of vinylbenzoic 
acid esters and vinylphenols. In the latter case, the OH-group is silylated in the reaction 
condition, and this fact makes it possible to easily obtain 1-(hydroxyphenyl)-2,2-
difluorocyclopropanes both with a free hydroxyl group and as TMS-esters, depending on 
the isolation conditions. 

Study of possible transformations of the functional groups in the 
2,2-difluorocyclopropane system was carried out using the compounds with an additional 

3-, 4-, and 5-pyrazolyl substituent in the cyclopropane ring for simulation of -acceptor, 

-amphoteric and -donor heterocyclic substituents effect, respectively. 
It has been shown that many of the studied derivatives are prone to the three-

membered ring-opening which is typical for the “push-pull” cyclopropanes. High 
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instability of the studied substances is due to the presence of two fluorine atoms in the 
cyclopropane ring, since its stability towards many reaction conditions of the 
corresponding non-fluorinated pyrazolylcyclopropanes was significantly higher. 
2-Pyrazolylcyclopropanecarboxamides were obtained from corresponding acids via acyl 
chlorides and their subsequent reduction with borane led to amines; the above-mentioned 
acids are also stable under the Curtius rearrangement conditions leading to 1-amino-
2-pyrazolylcyclopropanes. 1-Pyrazolyl-1-cyanocyclopropanes were converted into the 
corresponding amines by action of borane; 1-pyrazolylcyclopropanecarboxylic acids were 
also obtained from these nitriles by hydrolysis, and then 1-amino-2-pyrazolyl-
cyclopropanes was synthesized by Curtius rearrangement. 

On the contrary, both preparation and further transformations of functionalized 
1-pyrazolyl-2,2-difluorocyclopropanes are associated with significant problems. In 
particular, using the “slow addition” of the Ruppert – Prakash reagent enabled performing 
difluorocyclopropanation of 2-pyrazolyl acrylates (in average yields), but not 3-pyrazolyl 
acrylates. To obtain 2-pyrazolyl-3,3-difluorocyclopropanecarboxylic acids, 
difluorocyclopropanation of the C=C-bond of allyl acetates was implemented; after 
removal of the acetyl protection, the alcohol group of the compounds with pyrazol-3(5)-yl 
substituents was oxidized to carboxyl function with Jones reagent with an average yeilds 
(the compound with pyrazol-4-yl substituent decomposed). Under the Curtius 
rearrangement conditions (DPPA), 1-(2)-pyrazolyl-2,2(3,3)-difluorocyclopropane 
carboxylic acids have decomposed. On the other hand, the alcohol group of 
1-(hydroxymethyl)-2-pyrazolyl-3,3-difluorocyclopropanes was substituted by amino 
function in high yields through the mesylate and phthalimide intermediates. 

gem-Difluorocyclopropanes with a pyrazol-1-yl substituent were obtained by 
difluorocyclopropanation of N-vinylpyrazoles easily and with high yields, and presence of 
a bromine, ester, acetal or nitro group in the pyrazole cycle did not interfere with this 
reaction. The structure of 1-(pyrazol-1-yl)-2,2-difluorocyclopropane is tolerant to the 
reaction conditions in which bromination, nitration, Vilsmeier – Haack formylation of the 
pyrazole fragment occurs, as well as the reduction of the nitro group (Fe, NH4Cl), 
hydrolysis or reduction (LiAlH4) of the ester group, Curtius rearrangement (DPPA) also 
were successful for 1-(pyrazol-1-yl)-2,2-difluorocyclopropane derivatives. Although the 
presence of the difluorocyclopropane fragment was incompatible with some reaction 
conditions (catalytic hydrogenation, Friedel – Crafts acylation, lithiation), 1-(pyrazol-
1-yl)-2,2-difluorocyclopropanes with active groups in the pyrazole fragment they should 
be declared as promising building blocks. In particular, 1-(bromopyrazol-1-yl)-
2,2-difluorocyclopropanes are reactive in Suzuki – Miyaura and Sonogashira reactions. 

The developed procedures of gem-difluorocyclopropane synthesis and 
functionalizations make it possible to operate with multigram quantities of reagents, which 
opens the way for further practical applications of synthesized substances. 

Keywords: alkenes, gem-difluorocyclopropanes, Ruppert–Prakash reagent, 
functionalization. 
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