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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Неослабний інтерес до амінокислот та їх фосфорних аналогів 
обумовлений теоретичною та практичною значимістю цих сполук, пов‘язаною, 
зокрема, з їх участю в процесах, що відбуваються в живих організмах. Похідні 
амінокарбонових та амінофосфонових кислот широко використовуються в дизайні 
пептидоміметиків, регуляторів ферментів, антибактеріальних, противірусних та 
протиракових препаратів, гербіцидів, тощо. Практичне застосування знаходять не 
тільки вільні кислоти, але і їх естери. Подальший розвиток в цій галузі є 
неможливим без розробки нових та ефективних синтетичних підходів до сполук, що 
містять в своєму складі фармакофорний амінофосфорильний або амінокарбонільний 
фрагмент. Імінофосфонати та імінокарбоксилати є особливо привабливими 
попередниками в синтезі таких сполук, оскільки містять в своєму складі «окиснені 
фрагменти» амінокарбонових або амінофосфонових кислот. Варіювання замісників 
біля атома нітрогену іміноестерів дозволяє плавно і в широких межах змінювати 
реакційну здатність імінів, що створює необхідні передумови для їх різноманітної 
відновної функціоналізації. Імінофосфонати є новим типом імінів і почали 
інтенсивно вивчатися тільки в останні десятиліття, їх роль в синтезі похідних 
амінофосфонових кислот не була усвідомлена. Практично невідомою залишалась 
можливість асиметричної функціоналізації імінофосфонатів. Не були відомі і 
родоначальники цих імінів – NH-імінофосфонати та NH-іміни трифлуоропірувату. 
Таким чином, дослідження, пов’язане з розробкою зручних препаративних підходів 
до α-іміноестерів карбонових та фосфонових кислот та виявленням можливостей 
цих нових будівельних блоків в синтезі, в тому числі асиметричному, біологічно 
важливих похідних з фармакофорним амінокислотним та амінофосфонатним 
фрагментом є актуальним, науково обґрунтованим, має практичну спрямованість і 
відкриває нові перспективи в хімії імінофосфонатів та імінокарбоксилатів. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася 
в рамках бюджетних наукових тем відділу хімії елементоорганічних сполук 
Інституту органічної хімії НАН України “Високоелектрофільні функціоналізовані 
ненасичені системи з кратними зв‘язками карбон-елемент” (2002-2006 рр., № 
держреєстрації 0207U002199), “Високоелектрофільні азометини, синтез та 
властивості” (2003-2007 рр., № держреєстрації 0208U000036), “Розробка наукових 
засад для створення високореакційних синтонів як базових структур в синтезі 
сполук з заданою будовою та біологічною активністю” (2007-2011 рр., № 
держреєстрації 0107U000059), “Етени та їх гетероаналоги з реакційноздатними 
функціональними групами” (2008-2012 рр., № держреєстрації 0107U012151) та 
“Елементозаміщені ненасичені системи  в синтезі біоперспективних похідних 
амінофосфонових та амінокарбонових кислот” (2013-2017, № держреєстрації 
0112U007385). 
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка наукової методології 
синтезу біологічно важливих похідних амінокарбонових, амінофосфонових та гем-
бісфосфонових кислот, що базується на функціоналізації високоелектрофільних α-
імінокарбоксилатів та фосфонатів; встановлення основних закономірностей їх хімічної 
поведінки та виявлення можливостей використання цих нових будівельних блоків у 
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синтезі, в тому числі асиметричному, біологічно важливих ациклічних та 
гетероциклічних похідних з фармакофорним амінокислотним та амінофосфонатним 
фрагментом. Особлива увага приділена похідним з трифлуорометильною групою, 
враховуючи її визначну роль для модифікації фізико-хімічних та біомедичних 
властивостей. 
Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні завдання: 

- розробити препаративні синтетичні підходи до імінофосфонатів та 
імінокарбоксилатів, які можуть слугувати новими високореакційноздатними 
будівельними блоками в синтезі біологічно важливих амінофосфорильних та 
амінокарбонільних сполук; 

- на основі імінофосфонатів та імінокарбоксилатів розробити нову методологію 
синтезу похідних амінофосфонових та амінокарбонових кислот; 

- з’ясувати синтетичні можливості одержаних імінофосфонатів та 
імінокарбоксилатів в реакціях приєднання, циклоприєднання та циклоконденсації; 
дослідити закономірності перетворень, вияснити вплив структурних факторів на 
напрям реакцій; 

- виявити можливість використання імінофосфонатів в синтезі оптично активних 
флуорованих похідних α-амінофосфонових кислот. 

Об’єкт дослідження – α-іміноестери фосфонових та карбонових кислот.  
Предмет дослідження – синтез імінофосфонатів та імінокарбоксилатів, їх 

функціоналізація в похідні амінофосфонових та амінокарбонових кислот, 
асиметричний синтез. 

Методи дослідження: органічний синтез, спектральні методи (ІЧ, ЯМР-
спектроскопія, мас-спектрометрія, поляриметрія), елементний аналіз, 
рентгеноструктурний аналіз, хроматографія.  

 
Наукова новизна одержаних результатів. Розроблені препаративні підходи до 
невідомих раніше родоначальних NH-імінофосфонатів та флуорованих 
імінокарбоксилатів, які є високореакційноздатними низькомолекулярними 
попередниками в синтезі поліфлуороалкілвмісних похідних амінокарбонових та 
амінофосфонових кислот. Розроблені методи синтезу перших представників N-
силільованих імінів трифлуоропірувату та флуорованих імінофосфонатів. 
Силілюванням N-ацилдихлоровініламідів з наступним хлоруванням/ 
десилілюванням вперше отримані N-ароїліміни трихлоропірувату та N-
ацилтрихлороацетімідоїлціаніди. Здійснений синтез ряду 
імінотрифлуоропропіонатів та імінофосфонатів, які містять залишок α-нітрогено-
вмісного гетероциклу біля імінного атома нітрогену.  

Вперше теоретично та експериментально досліджено явище E/Z-ізомерії для 
імінофосфонатів та імінотрифлуоропропіонатів. З‘ясовані ЯМР-спектральні закономірності 
для встановлення структури E/Z-ізомерів. З’ясовані  основні фактори, що впливають на 
енергетичні бар’єри E/Z- ізомеризації та термодинамічну вигідність геометричних ізомерів.  
Встановлено, що імінокарбоксилати та імінофосфонати здатні до легкої відновної 
функціоналізації С-, N-, P-, O- та S-нуклеофільними реагентами. Взаємодія 
флуорованих NH-імінокарбоксилатів та фосфонатів з електронозбагаченими 



3 

 

нітрогеновмісними гетероциклами, зокрема, з піролами та індолами, є зручним 
підходом для введення амінокарбоксилатного або амінофосфонатного фрагменту в 
гетероциклічне ядро. Показано, що регіоспрямованість цих реакцій визначається 
природою гетероциклу. Розроблена нова ефективна силільна стратегія синтезу 
високофункціоналізованих гетарильних похідних вільних амінофосфонових кислот. 

Встановлено, що N-гетариліміни трифлуоропірувату та відповідні фосфонати, 
які містять азадієнову систему зв’язків C=N-C=N, реагують з триалкілфосфітами за 
схемою [4+1]-циклоприєднання з утворенням малостійких діазафосфолів, наступна 
рециклізація яких приводить до флуорованих імідазопіридинів, імідазопіримідинів, 
імідазопіразинів та імідазотіазолів, які містять карбоксильну або фосфорильну 
функцію в імідазольному ядрі.  

На основі взаємодії N-ацилімінів трихлоропірувату або відповідних 
імінонітрилів з нуклеофільними похідними тривалентного фосфору розроблений 
препаративний метод синтезу функціоналізованих азадієнкарбоксилатів та їх 
нітрилів.  

Запропонована нова стратегія синтезу оптично активних похідних 
флуорованих амінофосфонатів та амінофосфонових кислот, яка полягає в 
використанні С-фосфорильованих імінів як субстратів для енантіоселективного 
гідрування або відновної функціоналізації. На основі пролін-каталізованої реакції з 
ацетоном, вперше реалізованої для імінофосфонатів, розроблено препаративний 
підхід до раніше невідомих енантіомерно збагачених α-аміно-γ-кетофосфонатів – 
нових перспективних  трифлуорометилвмісних хіральних синтонів. Останні 
успішно використані для синтезу оптично активних піримідинонів та піролізинів, 
які фармакофорний амінофосфонатний фрагмент як частину гетероциклу.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені зручні препаративні 
методи синтезу широкого ряду імінів тригалопіруватів та імінофосфонатів. 
Показано, що α-іміноестери карбонових та фосфонових кислот є перспективними 
будівельними блоками для одержання на їх основі біологічно важливих похідних 
амінофосфонових та амінокарбонових кислот. В практику органічного синтезу 
введені нові реакційноздатні низькомолекулярні флуороалкілвмісні синтони – NН- 
та N-триметилсилілімінофосфонати та імінокарбоксилати, що відкривають 
додаткові синтетичні можливості для конструювання нових біомедичних 
препаратів.  Відновною функціоналізацією імінокарбоксилатів та імінофосфонатів 
синтезовано цілу низку ациклічних та гетероциклічних сполук, що містять 
фармакофорний амінофосфонатний або амінокарбоксилатний фрагмент і є 
перспективними кандидатами для пошуку серед них нових медичних препаратів. 
Показано, що одержані в роботі флуоровані імінофосфонати є зручними 
субстратами для асиметричного синтезу біологічно важливих похідних 
амінофосфонових кислот з флуороалкільною групою. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи були представлені і 
доповідались на XIV Міжнародній конференції з хімії сполук фосфору ICCPC XIV 
(м. Казань, Росія, 2005); конференції з органічної хімії «Домбровські хімічні 
читання» (м. Чернівці, 2005); 18 Міжнародному симпозиумі з хімії флуору (Бремен, 
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Німеччина, 2006); 232 національній конференції американського хімічного 
товариства (Сан Франциско, США, 2006); IX Всепольському симпозиумі (Лодзь, 
Польща, 2006); 17 Міжнародній конференції з хімії фосфору ICPC 17 (Ксямен, 
Китай, 2007); 18 Міжнародній конференції з хімії фосфору ICPC 18 (Вроцлав, 
Польща, 2010); 22 Українській конференції з органічної хімії (Ужгород, 2010); 
Міжнародній науковій конференції “Біологічно активні сполуки, фундаментальні та 
прикладні проблеми (Новий Світ, Україна,  2011); Міжнародному конгресі з 
органічної хімії, присвяченому 150-річчю теорії хімічної будови органічних сполук 
Бутлерова (Казань, Росія, 2011); 19 Міжнародній конференції з хімії фосфору ICPC 
19 (Роттердам, Нідерланди, 2012); IX Міжнародному Німецько-Російсько-
Українському симпозиумі з хімії флуору (Київ, 2012); 22 Українській конференції з 
органічної хімії (м. Чернівці, 2013); 20  Міжнародній конференції з хімії фосфору 
ICPC 20 (Дублін, Ірландія, 2014); X Міжнародному Німецько-Російсько-
Українському симпозиумі з хімії флуору (Берлін, Німеччина, 2014). 

Публікації. Результати дисертації відображені у 59 публікаціях: 31 статті у 
провідних фахових журналах, 2 патентах України та 26 тезах доповідей на 
конференціях.  

Особистий внесок здобувача є визначальним на всіх етапах дослідження і полягає 
в формуванні наукового напрямку, загальній постановці завдання, обгрунтуванні 
ідеї, виборі об’єктів дослідження, плануванні експерименту, аналізі, інтерпретації та 
узагальненні експериментальних та спектральних даних, одержаних не лише 
самостійно, але й у співавторстві з іншими дослідниками.  

 У виконанні синтетичної частини роботи брали участь Хомутник Я.Я 
(фосфорилювання імінів трифлуоро- та трихлоропірувату), Колотило М.В. (синтез 
NH- та N-фосфорилімідоїлфосфонатів), Кім Т.В., Кисельова О.І. (синтез імінів 
трихлоропірувату), Синиця А.А. (приєднання тіолів до імінофосфонатів), Єленіч І.П. 
(синтез NH-імідоїлфосфонатів та дослідження їх властивостей), Бездудний А.В. 
(експерименти під тиском). Частина спектральних досліджень проведена в співпраці 
з Пироженком В.В. Рентгеноструктурні дослідження були виконані у співпраці з 
к.х.н. Власенком Ю.Г. Дослідження взаємодії флуорованих нітрилів з 
гідрофосфорильними сполуками виконані в співпраці з проф. Мироновим В.Ф. 
(ІОФХ ім. А.Є. Арбузова, Казань, Росія). Асиметричне відновлення імінофосфонатів 
виконувалося спільно з групою проф. Миколайчика М. (Центр молекулярних та 
макромолекулярних досліджень, Лодзь, Польща).  
Структура і обсяг роботи. Дисертація викладена на 349 сторінках і складається зі 
вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел (239 
найменувань), містить  18 рисунків, 218 схем та  22 таблиці.  

Перший розділ присвячений узагальненню наявних літературних даних щодо 
методів синтезу та властивостей полігалогеналканімінофосфонатів та карбоксилатів. 
В другому розділі представлені синтетичні підходи до імінів тригалопіруватів та 
імінофосфонатів. Предметом третього розділу є дослідження фізико-хімічних 
властивостей одержаних імінофосфонатів та карбоксилатів та їх використання в 
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синтезі ациклічних та гетероциклічних похідних амінофосфонових та 
амінокарбонових кислот. Четвертий розділ є експериментальною частиною 
дисертаційної роботи. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

МЕТОДИ СИНТЕЗУ α-ІМІНОЕСТЕРІВ  
КАРБОНОВИХ ТА ФОСФОНОВИХ КИСЛОТ 

Синтез імінів тригалопіруватів 
Родоначальні NH-іміноестери, як перші члени гомологічного ряду, окрім 

теоретичного інтересу, є також особливо привабливими в синтетичному відношенні, 
оскільки наявність незахищеної =N-H функції суттєво розширює синтетичний 
потенціал цих сполук. З іншого боку, важливою перевагою NH-імінів є можливість 
прямого синтезу на їх основі похідних амінокислот з вільною NH2-групою, без 
додаткової стадії зняття захисної групи на атомі нітрогену.  

Нами розроблено простий та ефективний синтетичний підхід до перших 
представників α-імінотрифлуоропропіонатів 2 з вільною =NH-групою, що базується 
на взаємодії комерційно доступних трифлуоропіруватів 1 з трифенілфосфінімідом. 
Встановлено, що на першому етапі реакція приводить до імінофосфоранів 3, 
утворення яких, вочевидь, є наслідком нуклеофільного приєднання =NН групи 
фосфазогідриду до високополяризованого С=О зв’язку кетоестерів 1. 
Імінофосфорани 3 є стабільними при кімнатній температурі, проте при нагріванні 
або в умовах перегонки повністю перетворюються в іміноестери 2. На нашу думку, 
трансформація 3 в 2 включає 1,3-О-N перенос протону з наступним елімінуванням 
трифенілфосфіноксиду з класичного інтермедіату реакції аза-Віттіга типу А. 

F3C
OH

N PPh3

OAlkO

F3C N

OAlkO

O

H

PPh3

 

F3C C
O

C
O

OAlk F3C
N

AlkOOC

H

NHPh3P

F3C
N

AlkOOC

SiMe3

NSiMe3Ph3P

MeOH

F3C
OSiMe3

N PPh3

OAlkO

-Ph3PO

+

A

+
2

1 E/Z ~ 10:1

Δ

80-84%

20oC

+

3

Δ 80%1
4

_

 

Використавши цей же підхід, був розроблений простий препаративний метод 
синтезу перших представників N-силільованих імінів трифлуоропірувату 4. В цьому 
випадку також спостерігається утворення проміжних імінофосфоранів.  
N-Триметилсилілімін 4 легко перетворюється в «материнський» NH-імін шляхом 
метанолізу. 
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Більшість методів синтезу імінів тригалопіруватів базується на використанні 
відповідних карбонільних компонент – естерів тригалопіровиноградної кислоти, 
конденсація яких з амінами чи амідами після дегідратації приводить до імінів. В цей 
спосіб отриманий широкий ряд імінів трифлуоропірувату з різними замісниками 
біля атома нітрогену, включаючи N-гетариліміни трифлуоропірувату.  

F3C
OAlk

O

O
NH2 R

F3C

OAlk

N
O

R
N
H

R

OH

CF3

O

AlkO+

5 6Alk = Me, Et
R = Alk, Ar, Het, R'OC(O), R"C(O), ArSO2, (EtO)2P(O)

-H2O

 
Іміни трихлоропірувату, на відміну від їх трифлуорометильних аналогів, 

залишались практично невідомими, що обумовлено важкодоступністю вихідного 
трихлоропірувату. 

В зв‘язку з цим розроблено новий зручний підхід до раніше невідомих  
N-ацилімінів трихлоропірувату 9, який базується на використанні доступних 
дихлороакрилатів 7. Метод включає силілювання амідів 7 з наступним хлоруванням 
в м’яких умовах регіоізомерних силільних похідних 8 та 8′, яке супроводжується 
елімінуванням триметилхлоросилану.  

Cl

Cl N
H

O

Ar

E
Cl

Cl N
O

Ar

E

Me3Si
 

Cl

Cl N
OSiMe3

Ar

E
Me3SiCl E

N
Cl3C O

ArCl2
Et3N

7 9
8'

80-87%

-Me3SiCl

8
E = COOMe, CN; Ar = Ph, 4-CH3C6H4  
Розроблена нами методологія силільної активації дихлоровініламідів є досить 
загальною і була також успішно використана для синтезу невідомих раніше нітрилів 
імінотрихлоропропанових кислот 9. 

Синтез α-іміноестерів фосфонових кислот 

NH-Імінофосфонати 
α-Іміноестери фосфонових кислот, у порівнянні з їх карбоновими аналогами, є 

значно менш вивченим класом сполук. Родоначальні NH- імінофосфонати до 
початку даного дослідження взагалі залишались невідомими, хоча і є особливо 
перспективними, функціоналізація цих низькомолекулярних білдінг-блоків 
відкриває прямий шлях до α-амінофосфонатів з вільною амінофункцією.  

Разом з тим, відомі до наших робіт методи синтезу С-фосфорильованих імінів 
виявились непридатними для одержання NH-імінів. Приєднання діалкілфосфітів до 
зв’язку С≡N нітрилів, яке виглядає найбільш очевидним підходом до таких сполук, 
згідно літературних даних, супроводжується подальшими перетвореннями 
проміжних NH-імінів, постульованих як первинних продуктів приєднання.  
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Знайдено, що взаємодія високоелектрофільних флуорованих нітрилів з 
діалкілфосфітами в присутності органічної основи реалізується хемоселективно з 
утворенням перших представників С-фосфорильованих імінів 10 з вільною  
NH-функцією. На відміну від звичайних NH-імінів, які, як правило, є нестійкими, 
NH-імінофосфонати 10 є переважно стабільними в інертній атмосфері речовинами, 
які легко очищаються шляхом дистиляції і зберігаються роками. 

(AlkO)2P
O

H

Et3N
(AlkO)2P

N
H

O

C N +RF

RF

5 днів, 20ОС

RF = CF3, CHF2, C3F7, PhCF2;  Alk = Et, n-Pr

78-100%

10
 

Запропонований підхід виявився придатним для одержання не лише алкілових, 
але й арилових естерів імідоїлфосфонових кислот. Встановлено, що дифенілфосфіт 
легко приєднується до потрійного зв’язку флуоровмісних нітрилів, кількісно 
утворюючи С-фосфорильовані іміни 11. В той же час, одержані дифенілові естери 
імдоїлфосфонових кислот 11 виявились малостійкими, оскільки зазнають часткової 
дисоціації до вихідних сполук. Дифенілфосфіт, який утворюється в результаті 
дисоціації, швидко приєднується до активованого С=N зв’язку імідоїлфосфонату 11, 
і кінцевим результатом взаємодії є утворення стійких гемінальних бісфосфонатів 12. 

C N

(PhO)2P(O)H

(PhO)2P

N
H

O
(PhO)2P

NH2

O

P(OPh)2O

(PhO)2P(O)H
+

RF

RF 12
RF = CF3, CHF2, CHFCl

1годинаEt3N,
88-96%RF

11
 

Важливо було з‘ясувати можливість розширення ряду NH-імінів за рахунок 
залучення в реакцію з Р-Н сполуками інших близьких за електрофільністю 
ацетонітрилів, в першу чергу, хлоровмісних. З іншого боку, схильність фосфорних 
нуклеофілів до хлорофільної атаки добре відома, тому результат взаємодії 
гідрофосфорильних сполук з хлоровмісними нітрилами було важко передбачити.  

Регіоспрямованість фосфорилювання хлоро(флуоро)вмісних нітрилів, які 
містять різну кількість атомів хлору, була досліджена в реакції з двома типами 
гідрофосфорильних сполук, що суттєво відрізняються за нуклеофільністю: 
діетилфосфітом та дифенілфосфітом.  

Встановлено, що при взаємодії перхлороацетонітрилів з «кислими» фосфітами 
реалізується принципово інша схема реакції: незалежно від природи фосфіту 
кількісно утворюються хлорофосфати 15 і продукти відновного дегалогенування – 
нітрили 14. Утворення С-фосфорильованих імінів не було зафіксовано навіть 
спектрально. 
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(RO)2P(O)H

Et3N

(RO)2P
O

X

NX2YC

NXYHC

(RO)2P

X2YC N
H

O

+

a

б +

13

14 15

a : б
    R = Et   R = Ph

F    F     100:0   100:0
F    Cl     10:1     10:1
Cl    F      1:2       10:1
Cl   Cl    0:100    0:100

X Y

Cl   Ph   0:100    0:100

 
Для нітрилів, які одночасно містять атоми хлору і флуору в галоалкільному 

радикалі, реалізуються обидва напрями фосфорилювання, а хемоселективність 
процесу контролюється як кількістю атомів хлору в нітрилі, так і природою фосфіту. 
Збільшення кількості атомів хлору в нітрилі сприяє процесу відновного 
дегалогенування. NH-Імінофосфонати 13 були виділені в індивідуальному стані з 
виходами 16-90% в залежності від селективності процесу.  

 
N-Силільовані імінофосфонати 

В останні роки надзвичайно широке використання в органічному синтезі 
знаходять силільні похідні, на основі яких розроблені зручні стратегії синтезу 
багатьох класів сполук. Разом з тим, до наших досліджень N-силільовані 
імінофосфонати залишались взагалі невідомими.  

Встановлено, що в реакції діетилсилілфосфіту з високоелектрофільними 
флуорованими ацетонітрилами утворюються виключно С-фосфорильовані іміни – 
перші представники N-силілімінофосфонатів 16. Таким чином, використання 
силілфосфітів, які часто розглядаються як більш реакційноздатні синтетичні 
еквіваленти відповідних Р-Н сполук, суттєво підвищує хемоселективність реакцій з 
нітрилами: в цьому випадку процесу дегалогенування вдається уникнути навіть для 
нітрилів зі «змішаними» галогеноалкільними групами. Метанолізом одержані 
відповідні NH-іміни 17, а взаємодія з дейтерометанолом відкриває простий шлях до 
N-дейтерованих імінофосфонатів 18. 

(EtO)2POSiMe3

(EtO)2P

N
SiMe3

O

C N

(EtO)2P

N

O

H

(EtO)2P

N
D

O

CH3OH

CD3OD
(Me3SiO)3P

(Me3SiO)2P

N
SiMe3

O

19

RF
RF ~100%

1 година RF

RF

1 екв.

1 екв.

16

17

18

RF ~100%RF= PhCF2, CF2Cl, CFCl2  

Результатом взаємодії трис(триметилсиліл)фосфіту з флуорованими 
нітрилами є кількісне утворення силілових естерів імідоїлфосфонових кислот 19, які 
втілюють в своїй структурі всі необхідні передумови для простого та ефективного 
синтезу O,N-незахищених функціоналізованих α-амінофосфонових кислот.  
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Синтез імінофосфонатів фосфорилюванням імідоїлхлоридів 

Найбільш загальним та широковживаним підходом до С-фосфорильованих 
імінів є фосфорилювання імідоїлхлоридів. Отже, на відміну від імінокарбоксилатів, 
де ключовою стадією є формування C=N зв‘язку, синтез імідоїлфосфонатів 
базується на заміщенні імідоїльного атома хлору біля вже сформованої азометинової 
функції. Фосфорилювання імідоїлхлоридів здійснюється триалкілфосфітами за 
схемою реакції Арбузова або приєднанням гідрофосфорильних похідних по 
ненасиченому зв‘язку з наступним елімінуванням гідрогенхлориду. 

R N

Cl
Y

(AlkO)3P

(AlkO)2P(O)H

R N
H

(AlkO)2P
Y

O

Cl
 

R N

P(OAlk)3

Y
Cl

 

R N

(AlkO)2P
Y

O

:B

-B*HCl

-AlkCl

+

A

B

20

21

R: CF3, CH2F, Ar 
Y: Alk, Ar, Het, 
(RO)2PO, SO2R, C(O)R, COOR

_

 
На жаль, цей підхід має суттєві обмеження щодо синтезу 

трихлороацетімідоїлфосфонатів, оскільки в цьому випадку заміщення імідоїльного 
атома хлору, як правило, ускладнюється залученням до реакції трихлорометильної 
групи.  

З метою виявлення закономірностей впливу природи атомів галогену в 
галогеноалкільній групі на регіоспрямованість фосфорилювання була протестована 
серія N-арилімідоїлхлоридів, літературні дані щодо саме цих сполук були найбільш 
суперечливими.  

Встановлено, що трихлороацетімідоїлхлорид 22 при взаємодії з 
триетилфосфітом виступає в ролі хлоруючого агента і основним фосфорним 
продуктом реакції є діетилхлорофосфат. Значно кращих синтетичних результатів 
вдається досягти при фосфорилюванні імідоїлхлориду 22 діетилсилілфосфітом. 
Незалежно від співвідношення реагентів, в реакцію вступають 2 еквіваленти 
фосфіту, що, приводить до утворення діетилхлорофосфату та фосфонату 23, 
останній після метанолізу дає фосфонат 24 – прототропний ізомер 
дихлороацетімідоїлфосфонату. 

Ar

N
Cl

Cl3C Cl

Cl P(OEt)2

N
Ar

SiMe3

O

Cl

Cl P(OEt)2

N
H

Ar

O

-(EtO)2P(O)Cl

24

(EtO)2POSiMe3
MeOH

22
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2

Ar = 4-FC6H4  
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Трифлуороацетімідоїлхлориди 25, на відміну від хлоридів 22, реагують з 
фосфітами з утворенням очікуваних С-фосфорильованих імінів 26. 
Фосфорилювання трифлуороацетімідоїлйодиду 27, яке є першим прикладом реакції 
Арбузова для імідоїлйодидів, реалізується за тією ж схемою, але значно швидше, 
ніж для відповідного імідоїлхлориду (kI/kCl ~ 3). 

Ar
N

Cl Ar

N
(AlkO)2P

O
P(OEt)3

I

N

Ar(AlkO)3P

25 26
78-94%

27RF RFRF

RF = CF3

RF = CF3 (а), CF2Cl (б), CFCl2 (в) 

Ar = 3-MeOC6H4

Ar = Ph, 3-MeOC6H4, 4-MeOC6H4, 4-CNC6H4, 3-ClC6H4, 4-ClC6H4, 3-MeC6H4, 4-MeC6H4

Alk = Me, Et

 
Вивчення фосфорилювання імідоїлхлоридів зі «змішаними» 

галогеноалкільними групами показало, що, незалежно від кількості атомів флуору та 
хлору в галогеноалкільній групі, імідоїлхлориди 25б,в (RF = CF2Cl, CFCl2) реагуть з 
триетилфосфітом за схемою реакції Арбузова і результатом взаємодії, за даними 
ЯМР, є виключно імідоїлфосфонати 26б,в. 

Фосфорилювання N-алкілімідоїлхлоридів відбувається аналогічним чином. 
Отже, наявність хоча б одного атома флуору в галогеноалкільній групі є 
визначальним при одержанні С-фосфорильованих імінів.  

Таким чином, нами розроблені нові та вдосконалені існуючі препаративні 
підходи до синтезу широкого кола імінофосфонатів та карбоксилатів, включаючи 
флуоровані та родоначальні NH-іміноестери, що робить цей важливий клас сполук 
синтетично доступним.  

Е/Z-ІЗОМЕРІЯ 
Явище Е/Z-ізомерії належить до фундаментальних властивостей імінів, що 

суттєво впливає на їх фізико-хімічні параметри, особливості хімічної поведінки, 
часто визначає стереохімічний результат реакції. Разом з тим, в літературі є лише 
окремі згадки стосовно геометрії зв’язку C=N для імінів трифлуоропірувату, а 
існування Е- і Z-ізомерів для імінофосфонатів було вперше відкрито в нашій 
лабораторії. 

Проаналізувавши значний масив імінів, нами виявлено, що замісник біля 
імінного атома карбону має визначальний вплив на геометрію імінофосфонатів. Так, 
для більшості бенз- та гетарилімідоїлфосфонатів Е-конфігурація зв’язку C=N є 
домінуючою. Навпаки, імінофосфонати з флуороалкільними групами існують 
переважно в Z-конфігурації. Природа фосфорильної групи мало впливає на 
співвідношення Е/Z-ізомерів, тоді як в залежності від структури флуороалкільного 
замісника частка мінорного E-ізомера може змінюватися майже в чотири рази.  
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(RO)2P
N

O
R' (RO)2P

N

O

R' N

(RO)2P
R'

O

Ar N

(RO)2P

R'

O

Ar

(Z)- (E)-
RFRF

(Z)- (E)-  

RF R′ P(O)(OR)2 Z/E 
CF3 H P(O)(OEt)2 10:1 
CF3 H P(O)(OPh)2 10:1 

CHF2 H P(O)(OEt)2 5:1 
CClF2 H P(O)(OEt)2 5:1 
CCl2F H P(O)(OEt)2 5:1 
CCl2F H P(O)(OPh)2 3:1 
PhCF2 H P(O)(OEt)2 4:1 
C3F7 H P(O)(OEt)2 20:1 
CF3 Ph P(O)(OEt)2 7:1 
CF3 4-MeOC6H4 P(O)(OMe)2 5:1 
CF3 4-CNC6H4 P(O)(OMe)2 7:1 
CF3 2-Py P(O)(OEt)2 10:1 

CClF2 Bu P(O)(OEt)2 5:1 
CClF2 4-FC6H4 P(O)(OEt)2 10:1 

 
* Спектральні дані свідчать про переважну або виключну Е-конфігурацію, в спектрах ЯМР 1Н,31Р 
фіксується тільки один набір сигналів. 

Методом динамічного ЯМР 19F вперше експериментально визначені кінетичні 
та термодинамічні характеристики процесу E/Z-ізомеризації для  
N-арилтрифлуороацетімідоїлфосфонатів. Виявилось, що активаційні бар’єри 
ізомеризації (E→Z) є незначними (64–68 кДж/моль), а тому E/Z-перетворення навіть 
при кімнатній температурі здійснюються швидко (τ1/2 0.02–1.3 с, толуол-d3, 298 К), 
причому електроноакцепторні замісники у фенільному ядрі прискорюють процес, 
що узгоджується з механізмом ізомеризації через інверсію в площині.  

Квантово-хімічні розрахунки показали, що для бензімідоїлфосфонатів більш 
вигідною є конфігурація з транс-розташуванням N-замісника та фосфорильної 
групи, а для трифлуороацетімідоїлфосфонатів навпаки – цис-конфігурація. 
Замісники біля нітрогену впливають переважно на активаційні бар’єри та константи 
рівноваги. Найвищий бар’єр Е→Z ізомеризації має місце для NH-імінів (100.1 
кДж/моль); перехід до N-метил та N-фенілімінів супроводжується поступовим 
зниженням бар’єра (91.8 та 67.7 кДж/моль відповідно), а введення SiMe3-групи 
приводить до різкого зниження величини бар’єра (25.9 кДж/моль), в результаті, 
ізомеризація для N-силілімінів відбувається дуже швидко.  

Геометрія та закономірності Е/Z-ізомеризації імінів трифлуоропірувату є 
подібними до відповідних імінофосфонатів, тобто близкість електронних параметрів 
алкоксикарбонільної і фосфорильної групи проявляється і в їх впливі на геометрію 
відповідних імінів. Варто зауважити, що Z-конфігурації імінофосфонатів структурно 
відповідає Е-конфігурація імінокарбоксилатів, в якій флуороалкільна група також 
знаходиться в транс-положенні з N-замісником. 

 

Ar R′ P(O)(OR)2 Z/E 
Ph Me P(O)(OEt)2 1:17 
Ph CHMe2 P(O)(OEt)2 1:20 
Ph CH(CF3)2 P(O)(OEt)2 1:2 

4-FC6H4 Me P(O)(OEt)2 1:20 
4-FC6H4 циклопропіл P(O)(OEt)2 1:9 
3-FC6H4 циклопропіл P(O)(OEt)2 1:10 

Ph 4-MeOC6H4 P(O)(OEt)2 1:12 
4-MeC6H4 4-MeOC6H4 P(O)(OEt)2 1:12 
4-FC6H4 4-MeOC6H4 P(O)(OEt)2 1:10 
2-Фурил 4-MeOC6H4 P(O)(OEt)2 1:6 
2-Тієніл 4-MeOC6H4 P(O)(OEt)2 1:3.5

Ar SO2Ar P(O)(OPh)2 ∗ 
Ar SO2Ar P(O)(OEt)2 ∗ 
Ar P(O)(OEt)2 P(O)(OEt)2 ∗ 



12 

 

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
 α-ІМІНОЕСТЕРІВ КАРБОНОВИХ ТА ФОСФОНОВИХ КИСЛОТ 
Імінофосфонати та імінокарбоксилати, особливо з флуоровмісними групами, є 

надзвичайно привабливими попередниками в синтезі різноманітних 
функціоналізованих амінокислот та їх фосфорних аналогів, які проявляють цілий 
спектр практично корисних властивостей. Оскільки алкоксикарбонільна та 
фосфорильна групи мають близькі електронні параметри [σp 0.45 для COOEt і 0.52 
для (EtO)2P(O)], слід очікувати подібної реакційної здатності для відповідних 
імінофосфонатів та карбоксилатів. В той же час, фрагмент N=C-P в імінофосфонатах 
є більш схильним до розщеплення, це слід враховувати при плануванні хімічних 
трансформацій імінофосфонатів. 

Відновлення NH-імінофосфонатів 
Відновлення C=N зв’язку α-іміноестерів фосфонових кислот відкриває шлях 

до біологічно важливих амінофосфонатів з гідрогеном в α-положенні. Особливо 
перспективним є відновлення NН-імінофосфонатів, яке дозволяє безпосередньо 
отримувати амінофосфонати з вільною NH2-функцією. Комплекс борану з 
диметилсульфідом виявився ефективним реагентом для відновлення зв’язку С=N  
флуорованих NH-імінофосфонатів: незалежно від природи флуороалкільної групи 
практично кількісно утворюються відповідні амінофосфонати 28. М‘які умови 
гідрування дозволили провести відновлення дифлуорохлороацетімідоїлфосфонату 
(R = Cl) зі збереженням зв’язку С-Cl і одержати перший представник 
амінофосфонатів типу 28 зі змішаною флуорохлороалкільною групою. 

(EtO)2P
N

H
O

R
F

F

(EtO)2P

NH2

O

HR
F

F

O OO N

P(OEt)2H

F

F
R

O

CH3COOH

BH3*Me2S

ТГФ, -20oC

R = H (а), F (б), Ph (в), C2F5 (г), Cl (д)

28 70-97%

29

79-83%
R=F, Ph, C2F5

 

Амінофосфонати 28 завдяки наявності вільної амінофункції, в свою чергу, 
також можуть слугувати зручними попередниками різноманітних похідних з 
фармакофорним амінофосфонатним фрагментом. Одним із прикладів  
N-функціоналізації амінофосфонатів 28 є їх взаємодія з 2,5-диметокси-
тетрагідрофураном, яка приводить до утворення піролів 29, модифікованих α-
фосфорилалкільною групою по атому нітрогену. 

Незважаючи на знижену нуклеофільність аміногрупи в флуорованих 
амінофосфонатах, вони легко ацилюються 2-хлороетилізоціанатом, що дозволило 
здійснити синтез N-нітрозосечовин 31, флуорованих аналогів ефективного 
протипухлинного препарату фотемустину – представника нітрозосечовин третього 
покоління, що застосовується для лікування меланоми. 
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(EtO)2P

NH2

O

H

(EtO)2P

N
H

O

H

O

N
H

Cl

(EtO)2P

N
H

O

H

O

N
Cl

NO

Cl(CH2)2NCO NaNO2

76-88% 75-83%

RF RF
RFHCOOH

RF = CHF2, CF3, CF2Cl
313028

 
 

Приєднання X-H нуклеофілів 
Відновна функціоналізація α-іміноестерів за рахунок приєднання X-H 

нуклеофільних реагентів до активованого зв’язку C=N надає простий та ефективний 
синтетичний інструмент для цілеспрямованого синтезу широкого ряду 
високофункціоналізованих похідних амінокарбонових та фосфонових кислот. 

Особливо перспективним напрямом функціоналізації α-іміноестерів є їх 
взаємодія з гідрофосфорильними сполуками. Вивчення таких реакцій є важливим і з 
теоретичної точки зору, оскільки відомо, що активовані полігалогеналканіміни 
можуть реагувати з фосфорними нуклеофілами за різними напрямками. Встановлено, 
що приєднання фосфітів чи фосфіноксидів до імінів трифлуоропірувату не вимагає 
каталізу і приводить до сполук 32, які містять одночасно фрагменти 
трифлуороаланіну та його фосфорного аналога.  

R

P(OR')2

N
H

Y

O

P

O

R"
R'R

E

N
Y

R'R"P(O)H

F3C

COOAlk

N
H

Y

O

PR'
R"

+

32 33

E  = COOMe, (EtO)2P(O), (PhO)2P(O); R = CF3, C3F7, Ph, 4-ClC6H4, 3-FC6H4, 4-FC6H4
Y = H, PhSO2, (EtO)2P(O); R'R''P(O)H = Ph2P(O)H, (EtO)2P(O)H, (PhO)2P(O)H

R = CF3

79-95% 64-96%

 
Імінофосфонати реагують з гідрофосфорильними сполуками також 

хемоселективно, утворюючи стійкі за звичайних умов гемінальні бісфосфонати 33 з 
однаковими або різними фосфоровмісними угрупованнями біля α-атома карбону. 
Зважаючи на широкий спектр фармакологічної активності сполук зі структурним 
фрагментом P-C-P, можливість здійснення простого і ефективного синтезу 
бісфосфонатів типу 33 виходячи з С-фосфорильованих імінів є особливо важливою. 
Швидкість приєднання гідрофосфорильних сполук до зв‘язку C=N імінокарбоксилатів 
та фосфонатів контролюється як електронними параметрами замісників в іміні, так і 
природою фосфорного реагенту. 

Приєднання сірководню, меркаптанів та тіофенолів до азометинового зв’язку 
іміноестерів здійснюється в м’яких умовах і приводить до утворення стійких 
тіопохідних 34 з препаративними виходами. На окрему увагу заслуговують реакції 
N-фосфорил- та N-сульфонілімінів з біфункціональною тіогліколевою кислотою, 
результатом яких є приєднання SН-групи до кратного зв’язку, а кислотна функція 
при цьому залишається незадіяною.  
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E

R
O N

H
Y

R'

R"SH

R

E

N
H

Y

S
R'

R

E

N
Y R'OH

35
34                                                     E = COOMe, COOEt, 

                              E = (MeO)2P(O), (EtO)2P(O), (i-PrO)2P(O), (PhO)2P(O)
                           R = CF3, CHF2, PhCF2, C3F7, CCl3, Ph, 3-FC6H4, 4-FC6H4
Y = H, Ph, 3-MeOC6H4, 4-MeOC6H4, C(O)Ar, (EtO)2P(O),PhSO2, 4-MeC6H4SO2, 4-ClC6H4SO2 
                              R' = H, Me, Et, 4-MeOC6H4, 2-PyCH2, 2-PyCH2CH2
                       R'' = H, Me, HOCH2CH2, PhCH2, 4-MeC6H4, 4-FC6H4, 4-ClC6H4

72-100%64-98%

 
Гідроксипохідні типу 35 (E = COOAlk, R′ = H), утворені при приєднанні води до 

С=N зв’язку імінокарбоксилатів, є цілком стійкими речовинами. В той же час, 
гідроліз імінофосфонатів супроводжується деструкцією молекули з розщепленням 
Р-С зв’язку. Зважаючи на те, що присутність в імінах слідів кислих чи основних 
домішок суттєво прискорює гідроліз імідоїлфосфонатів та імінокарбоксилатів, 
ретельна очистка α-іміноестерів і дотримання інертних умов є надзвичайно 
важливими аспектами в роботі з цими типами сполук. 

Взаємодія аліфатичних спиртів та фенолів як з карбоксилатами, так і 
фосфонатами приводить до утворення з високими виходами адуктів 35, які є 
відносно стабільними сполуками і були виділені в індивідуальному стані. Введення 
електроноакцеторного сульфонільного чи фосфорильного замісника до атома 
нітрогену іміноестерів сприяє стабільності адуктів.  

Присутність двох електроноакцепторних замісників біля азометинового 
зв‘язку є причиною високої реакційної здатності іміноестерів та стабільності 
аміналів 36-40, утворених в результаті взаємодії з аліфатичними амінами, анілінами, 
або аміногетероциклами. Так, іміни трифлуоропірувату, які містять 
електроноакцепторний замісник біля атома нітрогену, наприклад, фосфорильний, 
вступають в м‘яких умовах (бензол, 80оС) в реакцію навіть з амідами. 

E
N

Y

R

N
HNH

R

E

Y

R'

N
H

O

N
NHN

X

NH2

N
H

R

E
Y

N

N

NH2

R'

N
H

R

E
Y

N

O

N
HNH

R

E
P(OEt)2

O

R'

O

NH2 R'

O

Y = P(O)(OEt)2

N
X

N
HNH

R

E

Y

E = (EtO)2P(O)
R = Ph, CF3
R' = Me, MeO, Br
Y = H, (EtO)2P(O)

36
37

38 39 40

E = COOMe
R = CCl3
X = CH, N
Y = C(O)Ar

E = COOMe, 
E = (EtO)2P(O)
R = CF3, CCl3
Y = H, C(O)Ar 

E = COOMe
R = CF3, CCl3
Y = Boc, C(O)Ph
 

E = COOMe
R = CF3
R' = CH2F, CH3O, Ar

 



15 

 

Разом з тим, схильність амінів, як основ, розщеплювати Р-С зв’язок 
проявляється в реакції бензімідоїлфосфонату 41 з діетиламіном, яка приводить до 
неочікуваних результатів: дифосфорильований імін 41 перетворюється в 
трифосфорильований амід 43.  

P(OEt)2
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N
H

P(OEt)2
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-(EtO)2P(O)H

Et2NH(EtO)2P(O)H
P(OEt)2

(EtO)2P
N
H

P(OEt)2

O

O

Ph

O  

41

43

42

 
Такий результат обумовлений тим, що адукт 42, який утворюється на першому 

етапі взаємодії, є нестійким і зазнає швидкого елімінування діетилфосфіту. В умовах 
реакції цей фосфіт легко приєднується до C=N зв’язку вихідного імідоїлфосфонату 
41, а каталіз діетиламіном сприяє подальшому C-N-переносу фосфорильної групи.  

Взаємодія з С-нуклеофільними реагентами 
Можливість введення С-нуклеофілів до імінного атома карбону 

імідоїлфосфонатів залишалась майже не з’ясованою, хоча такі реакції з успіхом 
використовуються для імінокарбоксилатів.  

Знайдено, що ціанотриметилсилан при кімнатній температурі приєднується до 
імінофосфонатів в присутності каталітичної кількості (10 мол.%) органічної основи, 
утворюючи, після обробки метанолом, функціоналізовані нітрильною групою 
похідні флуорованих фосфоналанінів 44 з препаративними виходами. Взаємодія 
NH-трифлуороацетімідоїлфосфонату з СН-кислотою – нітрометаном – в присутності 
триетиламіну в м‘яких умовах приводить до утворення амінофосфонатів 45. 

(R'O)2P
N Y
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Me3SiCN
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H
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R

O

EtO2C
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CH3P(O)(OEt)2N
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P(OPh)2O

(EtO)2P
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46

94-96%

95-97%

R

R

44, 45: R = CF3, PhCF2, C2F5; Y = H
46, 47: R = Ph, 4-FC6H4; Y = Ts

R

LiHMDS

LiHMDS

45

44

47

Ts

Ts

 
Карбаніони етилацетату або метилфосфонату, генеровані за допомогою 

біс(триметилсиліл)аміду літію, реагують з бензімідоїлфосфонатами з утворенням 
сполук 46, які містять одночасно фрагменти α-амінофосфонової та β-аміно-
карбонової кислот, або сполук 47, що поєднують фрагменти α- та β-аміно-
фосфонових кислот. 
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Взаємодія з пуш-пульними єнамінами 
Пуш-пульні єнаміни в реакціях з електрофільними реагентами можуть 

утворювати продукти функціоналізації по β- або β’-положенню єнаміну, а також по 
атому нітрогену (у випадку первинних або вторинних єнамінів), тому напрям їх 
реакцій з одержаними імінокарбоксилатами та імінофосфонатами було важко 
передбачити. Встановлено, що реакції N-H- і N-Вос-імінів трифлуоропірувату або 
NH-імідоїлфосфонатів з первинними та вторинними пуш-пульними єнамінами 
проходять виключно по β-положенню єнаміну з утворенням ненасичених 
амінокарбоксилатів та амінофосфонатів 48, тоді як аміно- і метильна групи 
вихідного єнаміну залишаються незадіяними.  
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O
CN

MeNH2Cl

F

F
 

NH2(EtO)2P

O
CN

MeN
H

F

F
N

O

NH

Ar
O
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80-87%

E = COOMe
+

-HCl

100°C

50 51

54%

5281-83%

E = P(O)(OEt)2, R = CF2Cl 

Y= H, EWG = CN

Y = H, Boc

R= CCl3
E = COOMe

R'+R"= морфоліно

R=CF3; R'= H, CH3; R"=H
EWG = COOMe, CN

E = COOMe, P(O)(OEt)2

 

В той же час, іміни трихлоропірувату реагують з третинним єнаміном на 
основі морфоліну з іншою регіоспрямованістю: взаємодія здійснюється не по  
β-положенню єнаміну, а по метильній групі, приводячи до 
високофункціоналізованих похідних амінодикарбонових кислот 50. 

Фукціоналізовані єнаміни 48 можуть зазнавати подальших перетворень, 
напрям яких визначається природою замісників. Так, внутрішньомолекулярна 
конденсація по алкоксикарбонільній групі єнамінів 48 (E = COOMe) приводить до 
піролінонів 49. Єнамін 51 містить атом хлору в пергалогенометильній групі, тому 
для нього спостерігається інший, дещо несподіваний, напрям циклізації з 
утворенням високофункціоналізованого піроліну 52, який містить 
дифлуорометиленовий та амінофосфонатний фрагменти.  

Аміноалкілування електронозбагачених гетероциклів 
Реакції флуорованих імінокарбоксилатів та імінофосфонатів з 

електронозбагаченими гетероциклами презентують новий підхід до прямого 
утворення С-С зв‘я’зку і введення амінофосфонового чи амінокарбонового 
фрагменту в гетероциклічне ядро.  
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Показано, що взаємодія NH-імідоїлфосфонатів та NH-імінів трифлуоропірувату 
з індолами здійснюється регіоспецифічно по місцю максимальної  
π-електронної густини і в м‘яких умовах приводить до утворення  
β-індоліламінокарбоксилатів та фосфонатів 53. 
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R = H, CH3

для     E  =  P(O)(OEt)2

E  = COOMe, P(O)(OEt)2  
 

На відміну від цього, регіоселективність аміноалкілування піролів 
визначається природою замісника біля атома нітрогену гетероциклу. Так, для  
NH-піролів заміщення здійснюється виключно по α-положенню. В той же час, для 
N-метилпіролу амінофосфонатний фрагмент входить не тільки в α-, але і в  
β-положення, співвідношення α- і β-регіоізомерів складає 4:1. За цих же умов 
імінокарбоксилат реагує селективно з утворенням лише 2-піроліламінокарбоксилату 
55 (E = COOMe). Заміна N-метильної групи в піролі на стерично більш об‘ємну – 
трет-бутильну – приводить до зміни регіоспрямованості реакції і утворення 
виключно β-заміщених піролів 57. Таким чином, варіювання стеричних параметрів 
N-замісника піролу дозволяє контролювати регіохімію аміноалкілування 
гетероциклів. 

Розроблений нами зручний підхід до індолілзаміщених похідних естерів 
трифлуороаланіну (53, Е = COOMe) та його фосфорних аналогів (53, Е = P(O)OEt)2) 
є особливо важливим, оскільки амінокарбоксилати такого типу виявились новими 
ефективними ненуклеозидними HIV-1 інгібіторами транскриптази. 

Слід зазначити, що одержання відповідних кислот з естерів, які містять кілька 
електроноакцепторних замісників біля четвертинного атома карбону, часто 
супроводжується декарбоксилюванням або дефосфорилюванням. Причому, цей 
процес може коливатися від побічного до основного в залежності від оточення 
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навколо атома карбону. При одержанні трифлуороаланінатів у вигляді 
водорозчинних солей лужних металів декарбоксилювання вдається уникнути.  

Отримання гетарилфункціоналізованих амінофосфонових кислот з 
відповідних естерів виявилось складнішим завданням, оскільки, як в кислих, так і в 
лужних умовах зв’язок Р-С біля четвертинного атома карбону зазнає розщеплення. 
Використання триметилбромосилану для перетворення четвертинних  
α-амінофосфонатів у вільні кислоти також не дало позитивних результатів. 

Для подолання вказаних труднощів нами розроблена нова, проста і ефективна 
«силільна» стратегія синтезу гетарилзаміщених α-амінофлуороалкілфосфонових 
кислот, яка базується на функціоналізації силілових естерів імідоїлфосфонових 
кислот. Так, взаємодія «вичерпно» силільованих імідоїлфосфонатів 19 з піролом або 
індолом в присутності трьох еквівалентів метанолу приводить безпосередньо до  
α-гетариламінофосфонових кислот з препаративними виходами. 
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індол пірол

 

Слід відзначити надзвичайну простоту експерименту. До еквімолярної суміші 
іміну 19 і відповідного гетероциклу додають 3 еквіваленти метанолу. За кілька 
хвилин гетариламінофосфонова кислота, що утворюється в результаті реакції, 
кристалізується із суміші в аналітично чистому вигляді. Успіх даного підходу, в 
першу чергу, пов'язаний з об’єднанням в одному експерименті стадій десилілювання 
та аміноалкілування.  
 

Циклізації імінів тригалопіруватів та імінофосфонатів 
Іміни галопіруватів та імінофосфонати, як новий клас імінів, є перспективними 

базовими субстратами для створення функціоналізованих гетероциклічних систем, 
оскільки їх циклізації відкривають шлях до сполук, що містять фармакофорну 
амінокарбоксилатну або амінофосфонатну функцію в певному положенні 
гетероциклу. 

Циклоконденсації з біфункціональними реагентами 
Вище зазначалось, що іміноестери з електроноакцепторними замісниками біля 

атома нітрогену в реакціях з меркаптокарбоновими кислотами утворюють стійкі 
продукти приєднання. Виявилось, що продукти приєднання меркаптокарбонових 
кислот до N-незаміщених іміноестерів – NH-імідоїлфосфонатів та NH-імінів 
трифлуоропірувату – вдається зафіксувати лише спектрально, оскільки вже при 
кімнатній температурі вони зазнають внутрішньомолекулярної конденсації з 
утворенням біологічно перспективних похідних тіазолідінонів 61 (n=1), тіазинанонів 
61 (n=2) чи бензотіазинонів 62, що містять фрагмент флуорованого аланіну або 
фосфоналаніну як частину циклу. 
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Синтетичні переваги NH-іміноестерів яскраво проявляються в реакціях з 

біфункціональним саліциловим альдегідом, де в процесі задіяні як електрофільний 
імінний атом карбону, так і нуклеофільна NH-функція. Взаємодія реалізується через 
стадію приєднання ОН-групи до С=N зв’язку, а наступна внутрішньомолекулярна 
конденсація новоутвореної амінофункції адукту 63 з альдегідною групою приводить 
до бензоксазинів 64.  

Біологічні випробовування одержаних гетероциклів показали, що сполуки 61 
(n=1) та 62 викликають значний приріст біомаси культур порівняно з контролем, що 
може знайти застосування для стимулювання росту продуцентів біологічно 
активних сполук. Окрім цього, функціоналізовані тіазинанони 61 (n=2) та 
бензотіазинони 62 проявляють прооксидантний ефект, що може стати основою для 
прояву протипухлинної та протимікробної активності. 

Взаємодія  з діазометаном 
Ряд імінів трифлуоропірувату, в яких замісники біля атома нітрогену істотно 

відрізняються за їх полярними та стеричними характеристиками, було досліджено в 
реакції з діазометаном. Встановлено, що у більшості випадків спочатку утворюється 
суміш продуктів [2+3]- та [2+1]-циклоприєднання – триазолінів 65 та азиридинів 66, 
співвідношення яких визначається природою замісника X біля атома нітрогену та 
чутливе навіть до незначних домішок у вихідному субстраті.  
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У випадку N-сульфоніліміну трифлуорупірувату триазолін 65 (X = Ts) не 
вдалось зафіксувати навіть спектрально, а при взаємодії N-феніліміну 
трифлуоропірувату з діазометаном триазолінкарбоксилат 65 (X = Ph) був виділений 
в індивідуальному стані. 

Деазотування триазолінів 65 відбувається при нагріванні або в умовах 
кислотного каталізу і приводить до кількісного утворення азиридинкарбоксилатів 
66. Омиленням останніх були одержані водорозчинні кислоти 67, що є першими 
представниками 2-(трифлуорометил)aзиридин-2-карбонових кислот. 

Трифлуороацетімідоїлфосфонати реагують з діазометаном аналогічно до їх 
алкоксикарбонільних аналогів, тобто утворюють С-фосфорильовані триазоліни 65, 
які виявились відносно стійкими сполуками і в тих же умовах не зазнають 
деазотування.  

Розроблений підхід вдалось застосувати для синтезу оптично активних 
азиридинкарбоксилатів. Так, (S)-N-фенілетилімін трифлуоропірувату 68 
стереоселективно реагує з діазометаном, утворюючи суміш двох діастереомерних 
триазолінів (S,S)-69 та (R,S)-69 (4:1), які були розділені хроматографічно з виходами, 
відповідно, 67% і 18%.  
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Обробка триазолінів трифлуорооцтовою кислотою приводить до оптично 
активних азиридинкарбоксилатів 70, виділених в індивідуальному стані з високими 
виходами (80-88%). Абсолютна конфігурація новоствореного стереогенного центру 
в триазоліні (R,S)-69 та азиридині (S,S)-70 визначена методом РСА. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Загальний вигляд триазоліну (R,S)-69.       Рис. 2. Загальний вигляд азиридину (S,S)-70. 
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[3+2]-Циклоприєднання з нітрилоксидами 
Високоелектрофільні іміни трифлуоропірувату та імінофосфонати можуть 

виступати як диполярофіли в реакціях з 1,3-диполями. Встановлено, що NH-іміни 
трифлуоропірувату реагують з нітрилоксидами, генерованими дією триетиламіну на 
відповідні гідроксимоїлхлориди, з утворенням NН-оксадіазолінів 72 (E = COOAlk, 
X = H).  

Ar N
+

O
N

N
O

CF3

Ar

N
N

O

F3C

Ar

X

E

E

N X
F3C X = H

E = P(O)(OEt)2

E = COOMe, COOEt, P(O)(OEt)2

-(EtO)2P(O)H

7372

 X = H, 3-MeOC6H4, 4-MeOC6H4, 4-CNC6H4; Ar = 4-ClC6H4, 4-CF3C6H4  
Незважаючи на значний стеричний об’єм діетоксифосфорильної групи, як  

NН-, так і N-арилтрифлуорацетімідоїлфосфонати вступають в реакцію з 
арилнітрилоксидами, утворюючи раніше не відомі С-фосфорильовані оксадіазоліни 
72 (E = P(O)(OEt)2). Однак, для NH-імідоїлфосфонатів продукти [3+2]-
циклоприєднання типу 72 є нестабільними і зафіксовані тільки спектрально, 
оскільки вони швидко ароматизуються внаслідок елімінування діетилфосфіту. 

Циклоприєднання N-ацилімінів  
Наявність спряженої гетеродієнової системи C=N-C=O зв‘язків в  

N-ацильованих імінокарбоксилатах та імінофосфонатах дозволяє вводити ці 
сполуки в реакції [4+2]-циклоприєднання. Встановлено, що як 1,3-гетеродієни  
N-ациліміни в м‘яких умовах реагують з ціанамідами та вініловими етерами з 
утворенням невідомих раніше трихлорометилзаміщених 1,3,5-оксадіазин-
карбоксилатів 74 або 4Н-5,6-дигідро-1,3-оксазинфосфонатів 75.  
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MeOOC
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N
R'

CN
N

O

F3C
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P(OEt)2
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E= (EtO)2P(O)

74 75-96%

74: Ar = Ph, 4-CH3C6H4; R = R' = Me, R+R' = піперидино, піролідино; 75: R = Et, n-Bu
75

E= COOMe

 
З похідними тривалентного фосфору N-ациліміни трихлоропірувату також 

реагують як гетеродієни. На першому етапі взаємодія приводить до утворення 
продуктів [4+1]-циклоприєднання – циклічних фосфоранів, стабільність яких 
визначається природою фосфорного реагенту. Так, реакція з ациклічними 
фосфорними нуклеофілами приводить до малостійких моноциклічних фосфоранів 
76, які легко відщеплюють відповідний оксид фосфору, а нітрил-іліди А, що 
генеруються при цьому, стабілізуються шляхом 1,4-хлоротропного зсуву. Реакція з 
трифенілфосфіном є препаративним підходом до синтетично перспективних 
азадієнів 77, які містять фрагмент ненасиченої амінокислоти. 
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Взаємодія з циклічними фосфітами приводить до суміші діастереомерних 
фосфоранів, причому, на відміну від моноциклічних сполук 76, спіроциклічні 
фосфорани 78 є цілком стабільними. Виявилось, що діастереоселективність процесу 
суттєво залежить від замісника біля імінного атома карбону: у випадку 
карбоксилатів (E = COOMe) утворюються два діастереомери (А:В 1.3:1), тоді як 
імінонітрил 9 (E = CN, Ar = Ph) дає тільки один діастереомер 78А.  
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78A, 78BE = COOMe CN; Ar = Ph, 4-CH3C6H4
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Діастереомери 78 є конфігураційно стабільними і 
не взаємоперетворюються в звичайних умовах.  

Будову спірофосфорану 78А (E = CN, Ar = Ph) 
однозначно встановлено методом 
рентгеноструктурного аналізу. Зауважимо, що до 
наших робіт структурні дані для спіроциклічних 
фосфоранів, які містять зв'язок Р-С в циклі, були 
відсутні. Дані РСА (рис. 3) свідчать про деформовану 
тригонально-біпірамідальну конфігурацію атома 
фосфору з атомами О(1) та О(3) в аксіальних і О(2), 
N(2), С(15) в екваторіальних положеннях.  
 

 
Рис.3. Загальний вигляд молекули 

78А (Е = CN, Ar = Ph) 
Циклоприєднання N-гетарилімінів  

N-Гетариліміни трифлуоропірувату 79 містять азадієнову систему зв’язків 
C=N-C=N, де один з C=N зв’язків є фрагментом нітрогеновмісного гетероциклу, 
тому для цього типу сполук теж можна очікувати перетворень, що включають  
[4+1]-циклоприєднання. 

Взаємодія N-гетарилімінів трифлуоропірувату 79 з дихлоридом стануму 
приводить до утворення діазастанолів 80, які є стабільними в безводних умовах, але 
при спробі виділення зазнають гідролізу до N-гетероциклічних похідних 
трифлуороаланіну 81.  
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В той же час, циклоприєднання триалкілфосфітів до N-гетариліміноестерів 
привело до кардинальної зміни напряму реакції і виявилось надзвичайно вдалим з 
точки зору синтетичних результатів. Фосфорани 82, що утворюються на першому 
етапі взаємодії в результаті хелетропного 1,4-циклоприєднання, зазнають 
рециклізації з елімінуванням дифлуорофосфорану, (EtO)3PF2, що приводить до 
утворення нових флуорованих похідних гетероциклічних карбонових та 
фосфонових кислот ряду імідазопіридину, імідазопіримідину, імідазотіазолу та 
імідазопіразину 83 - 86. 
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Таким чином, дефлуороциклізація N-гетарилтрифлуороацетімідоїлкарбоксилатів та 
фосфонатів відкриває шлях до біоперспективних конденсованих імідазолів з 
алкоксикарбонільною або фосфорильною групою та атомом флуору в сусідніх 
положеннях гетероциклу. 

Флуоровані NH-імінофосфонати в асиметричному синтезі 
Розробка нових синтетичних підходів до оптично активних сполук є однією з 

найбільш важливих, але і складних задач сучасної органічної хімії. Більшість 
відомих підходів до  оптично активних похідних α-амінофосфонових кислот 
включають, як ключову стадію, асиметричне приєднання фосфітів до 
нефосфорильованих імінів (шлях а).  

Використання С-фосфорильованих імінів як субстратів (шлях б) дозволяє 
реалізувати принципово нову стратегію синтезу оптично активних похідних  
α-амінофосфонових кислот, яка базується на функціоналізації субстратів, що вже 
містять «окиснений» фрагмент α-амінофосфонової кислоти. Зазначимо, що 
використання лише одного імінофосфонату дозволить отримати низку оптично 
активних амінофосфонатів. 
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Каталітичне енантіоселективне відновлення імінофосфонатів 
В реакціях каталітичного відновлення були дослідженні флуоровані  

NH-імінофосфонати. Варто зазначити, що описані раніше спроби відновленння 
флурованих імідоїлфосфонатів були невдалими. Очевидно, що успішне розв’язання 
цієї проблеми значною мірою визначається вибором прийнятної каталітичної 
системи. Як каталізатори були обрані комерційно доступні 2-метил-CBS-
оксазаборолідини (ОАB), що успішно проявили себе при енантіоселективному 
відновленні NH-імінів трифлуороацетофенонів.  

Встановлено, що відновлення трифлуороацетімідоїлфосфонату 10 (RF = CF3) 
комплексом борану з диметилсульфідом в присутності 5% кількості каталізатора 
приводить до рацемічного амінофосфонату 87. Проведення експерименту при 
низьких температурах не впливає на стереохімію процесу. 

(EtO)2P

N
H

O (EtO)2P

NH2

O

H

+ відновник каталізатор *
RFRF

-78oC, ТГФ
(R)-87
(S)-87

10  

Таблиця 1. Каталітичне відновлення флуороацетімідоїлфосфонатів 10 
        RF відновник каталізатор (мол. %) конфігурація вихід 87, % ee, % 

CF3 Me2S⋅BH3 R-(+)-OAB (5) (R,S)- 100 0 
CF3 catBH R-(+)-OAB (5) (S)- 97 17 
CF3 catBH S-(–)-OAB (100) (R)-  98 70 
CF3 catBH R-(+)-OAB (100) (S)- 95 72 
C3F7 саtBH R-(+)-OAB (5) (S)- 77 44 

PhCF2 саtBH R-(+)-OAB (5) (S)- 70 22 

Здійснивши скринінг відновлюючих агентів, було знайдено, що гідрування 
флуорованих імінофосфонатів 10 катехолбораном (catBH) у присутності ОАВ 
здійснюється з високими хімічними виходами і помірною асиметричною індукцією  
(ее 17 - 44%). Енантіоселективність процесу суттєво залежить від вмісту хірального 
каталізатора: величина енантіомерного надлишку складає 17% і 72% при 
використанні, відповідно, 5 або 100 мол.% каталізатора. На нашу думку, причиною 
помірної стереоселективності відновлення NH-імінофосфонатів є їх висока 
реакційна здатність, обумовлена наявністю двох сильних електроноакцепторних 
груп біля імінного атома карбону і, як результат, переважає саме некаталітичний 
шлях відновлення. 

Для вирішення цієї проблеми було використано властивість імідоїлфосфонатів 
10 легко утворювати зі спиртами адукти 35, які є стійкими в індивідуальному стані, 
але в розчинах зазнають дисоціації, ступінь якої визначається природою 
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алкоксигрупи. Враховуючи оборотність цієї реакції виникла ідея використати для 
відновлення саме адукти 35, адже в цьому випадку ефективна концентрація іміну 
буде невисокою, тому слід очікувати підвищення енантіоселективності за рахунок 
перебігу процесу саме по каталітичному шляху.  

Знайдено, що відновлення адуктів 35 катехолбораном приводить до 
амінофосфонатів 87 з високими виходами і високою енантіоселективністю навіть з 
5%-вим вмістом каталізатора. Енантіоселективність процесу мало залежить від 
замісника біля атома фосфору і визначається, переважно, стабільністю адуктів. 
Адукти з етанолом типу 35 (R = Et) виявились найкращими для асиметричного 
відновлення.  

N
H

P(OAlk)2O-ROH

ROHNH2

P(OAlk)2O

RO  

NH2

P(OAlk)2O

H
NH2

P(OH)2O

HRF
RF

catBH
RF

*

(R)-87, (S)-87

каталізатор

1035

RF
*

HCl

(R)-88, (S)-88  
Таблиця 2. Каталітичне відновлення адуктів 35 

RF R Alk каталізатор, 5 мол. % конфігурація вихід, % ee, %
CF3 Me Et R-(+)-OAB  (S)-  97 50 
CF3 Me Et S-(–)-OAB  (R)-  98 53 
CF3 Et Et R-(+)-OAB  (S)- 98 72 
CF3 Et Et S-(–)-OAB  (R)- 98 72 
CF3 2-Py Et R-(+)-OAB  (S)- 65 30 
CF3 Et n-Pr S-(–)-OAB  (R)- 98 72 

PhCF2 Et Et R-(+)-OAB  (S)- 77 46 

Співвідношення одержаних енантіомерів амінофосфонатів 87 визначали 
методом ЯМР на ядрах флуору та фосфору, використовуючи комерційно 
доступний хіральний шифт-реагент – трис[3-(трифлуорометилгідроксиметилен)]-
(+)-камфорат європію (ESR). Енантіомерно збагачені амінофосфонати 87 були 
перетворені у відповідні флуоровмісні α-амінофосфонові кислоти 88. 

Для синтезу оптично активних амінофосфонатів на основі  
С-фосфорильованих імінів можна використати іншу методологію: ввести 
стереоіндуктор у вихідний імінофосфонат. Такий підхід надає додаткові 
стереохімічні можливості, оскільки дозволяє поєднувати його з використанням 
хірального реагенту та/або каталізатора. Варто зазначити, що в літературі відомий 
лише один тип таких сполук зі стереонаправляючою групою біля атома нітрогену – 
N-(α-фенілетил)трифлуороацетімідоїлфосфонати. 

Розроблено зручний препаративний метод синтезу перших представників 
імідоїлфосфонатів, що містять стереоіндуктор біля імінного атома карбону – 
диментилімідоїлфосфонатів (–)-89 та (+)-89. Взаємодія (–)- або (+)- диментил-
фосфіту з трифлуороацетонітрилом в присутності триетиламіну приводить до 
оптично активних імінофосфонатів 89, які були виділені хроматографічно в 
індивідуальному стані з виходом ~50%.  
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Диментилімінофосфонат (–)-89 був протестований в реакціях з різними 
відновлюючими агентами, в присутності оксазаборолідинів. Показано, що в усіх 
випадках відновлення реалізується хемоселективно і з майже кількісним виходом 
приводить до амінофосфонатів 90, а діастереоселективність процесу визначається 
умовами проведення реакції.  
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Таблиця 3. Асиметричне відновлення диментилімідоїлфосфонату (–)-89. 

відновник каталізатор, 5% A:B de, % 
Me2S*BH3 – 1:1 0 

catBH – 1.5:1 20 
NaBH4 – 2:1 34 
catBH  (S)-(–)-OAB 1:12 85 
catBH (R)- (+)-OAB 3.4:1 54 

Аналіз одержаних даних дозволяє зробити декілька важливих висновків. 
Диментоксифосфорильна група дійсно виявляє стереонаправляючий ефект: навіть 
при використанні ахіральних відновників (catBH, NaBH4) та у відсутності хіральних 
каталізаторів діастереомерний надлишок утвореного амінофосфонату 90 складає, 
відповідно, 20 і 34%. Використання оксазаборолідинів як додаткового джерела  
асиметричної індукції приводить до суттєвого підвищення діастереоселективності, 
при цьому для каталізаторів різної конфігурації [(S)-Me-ОАВ або (R)-Me-ОАВ] 
діастереоселективність суттєво відрізняється (85% і 54%, відповідно). Отже, в 
даному випадку спостерігається явище подвійної асиметричної індукції: узгодженої 
для (S)-Me-ОАВ та неузгодженої для (R)-Me-ОАВ. Таким чином, вперше було 
здійснено асиметричне відновлення С-фосфорильованого іміну з хіральним 
індуктором біля атома фосфору.  

Енатіоселективна органокаталітична реакція  
NH-імінофосфонату з ацетоном 

Використання активованих флуорованих імінів в асиметричній 
органокаталітичній реакції Манніха з карбонільними сполуками стало в останні 
роки зручним підходом флуорованих β-амінокетонів. С-Фосфорильовані іміни в цій 
реакції до наших досліджень не вивчались.  
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Встановлено, що NH-трифлуороацетімідоїлфосфонат 10 реагує з ацетоном у 
присутності каталітичної кількості L- або D-проліну, утворюючи з препаративними 
виходами (~80%) перші представники α-аміно-γ-кетофосфонатів 91 з вільною  
NH2-функцією (ее > 90%).  
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Враховуючи енантіомерний налишок, з яким утворюються продукти пролін-
каталізованої реакції Манніха, і той факт, що вихідний імін перебуває переважно в 
Z-конфігурації (Z/E ~10:1), стереохімічний результат реакції можна пояснити 
перехідним станом А, який формується з енергетично більш вигідної анти-
конфігурації проміжного єнаміну і Z-конфігурації імінофосфонату 10. 

 Енантіомери 91 містять аміно- та кето-групи і є 
новими хіральними синтонами для одержання 
різноманітних оптично активних похідних з 
трифлуорометильною групою та фармакофорним 
амінофосфонатним фрагментом біля стереогенного атома 
карбону. Зокрема, взаємодія амінокетону (R)-91 з 
ізоціанатом відкриває шлях до оптично активних сполук 
92, які поєднують в своїй структурі амінофосфонатний фрагмент та 
«привілейований» скефолд піримідину. Перекристалізація з бензолу дає оптично 
чистий піримідинон 92. 

Взаємодія (R)-амінокетону 91 з 2,5-диметокситетрагідрофураном приводить з 
високим виходом до С-фосфорильованого (R)-піролізину 93. Зважаючи на те, що в 
сучасному дизайні препаратів важливим є синтез обох енантіомерів, нами одержані 
також оптичні антиподи (S)-92, (S)-93 та відповідні рацемати.  
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 Визначення енантіомерного надлишку оптичних ізомерів часто є окремою 
проблемою. Зокрема, шифт-реагент на основі камфорату європію в даному випадку 
виявився неефективним.  

Вперше показано, що хіральний 
сольватуючий агент – трет-Bu(Ph)P(S)OH 
(СSA) є придатним для визначення 
енантіомерного надлишку похідних з 
амінофосфонатним фрагментом. При 
еквімолярному співвідношенні субстрат:CSA 
в спектрах ЯМР 19F спостерігається чітке 
розділення сигналів утворених діастерео-
мерних комплексів (Δδ ~ 0.12 - 0.15 м.ч.).  
Абсолютна конфігурація  піримідинону 92 встановлена методом РСА. Оскільки в 
реакціях, зображених на попередній схемі, хіральний центр амінокетону 91 не 
задіюється, можна зробити висновок, що конфігурація стереогенного центру в 
сполуках 91, 92 та 93 є ідентичною.  
 

ВИСНОВКИ 
Створена наукова методологія синтезу біологічно важливих  похідних амінокарбонових, 
амінофосфонових та гем-бісфосфонових кислот, що базується на функціоналізації 
високоелектрофільних α-іміноестерів карбонових та фосфонових кислот.  
1. В практику органічного синтезу введено новий клас імінів – імінофосфонати, які 
стали основою нової стратегії синтезу, в тому числі асиметричного, різноманітних  
ациклічних та гетероциклічних сполук з фармакофорним амінофосфонатним фрагментом. 
2. Розроблено прості та ефективні синтетичні підходи до невідомих раніше  
NH-імінофосфонатів, флуорованих імінокарбоксилатів та їх N-силільованих аналогів, які є 
новими унікальними високореакційноздатними низькомолекулярними будівельними 
блоками в синтезі поліфлуороалкілвмісних похідних амінокарбонових та амінофосфонових 
кислот. 
3. Встановлено, що поліфлуоро(хлоро)ацетонітрили реагують з гідрофосфорильними 
сполуками, утворюючи продукти С-фосфорилювання та/або відновного 
дегалогенування. Збільшення кількостей атомів флуору в нітрилі сприяє  
С-фосфорилюванню з утворенням NH-імінофосфонатів. 
4. Запропоновано ефективний підхід до невідомих раніше N-ароїлімінів 
трихлоропірувату та N-ацилтрихлороацетімідоїлціанідів. Метод базується на 
послідовному силілюванні/хлоруванні доступних α-ациламінодихлоровінілакрилатів 
або їх нітрилів.  
5. Розроблено метод синтезу імінотрифлуоропропіонатів та імінофосфонатів, що 
містять залишок α-нітрогеновмісного гетероциклу біля імінного атома нітрогену. 
Вперше показано, що взаємодія цих імінів з триалкілфосфітами здійснюється за 
схемою [4+1]-циклоприєднання, наступна рециклізація утворених діазафосфолів 
приводить до флуорованих імідазопіридинів, імідазопіримідинів, імідазопіразинів та 
імідазотіазолів, які містять карбоксильну або фосфорильну функцію в імідазольномі 
ядрі. 
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6. Вперше експериментально та теоретично досліджене явище E/Z-ізомерії для 
імінофосфонатів та NH-імінотрифлуоропропіонатів, розроблені ЯМР-спектральні критерії 
для структурної ідентифікації E/Z-ізомерів, з’ясовані основні фактори, що визначають 
термодинамічну вигідність ізомерів та енергетичні бар’єри E/Z-ізомеризації. 
7. Показано, що α-іміноестери карбонових та фосфонових кислот надають унікальні 
можливості для легкого введення атома гідрогену, С-, N-, P-, O- та S-нуклеофілів до 
імінного атома карбону. Важливою особливістю цих реакцій є їх висока 
хемоселективність, а перебіг процесів в м’яких нейтральних умовах робить їх 
придатними для синтезу сполук з чутливими функціональними групами. 
8. На основі N- та О-силільованих імінофосфонатів розроблена нова 
експериментально проста та ефективна силільна стратегія синтезу важкодоступних 
іншими методами N- та О-незахищених флуорованих високофункціоналізованих 
амінофосфонових кислот. Метод не вимагає трудомістких стадій зняття захисних 
груп. 
9. Встановлено, що флуоровані NH-імінокарбоксилати та фосфонати є зручними 
реагентами для введення залишку амінокарбонової або амінофосфонової кислоти в 
електронозбагачені ароматичні та гетероциклічні сполуки. 
10. На основі реакцій циклоприєднання або циклоконденсацій імінофосфонатів та 
імінокарбоксилатів розроблено нові ефективні підходи до функціоналізованих три-, 
п’яти- та шестичленних гетероциклів з фіксованим положенням фармакофорного 
амінофосфонатного або амінокарбоксилатного фрагменту. 
11. На основі взаємодії N-ацилімінотрихлоропропіонатів або їх нітрилів з 
нуклеофільними похідними тривалентного фосфору, яка включає утворення 
циклічних фосфоранів, розроблено простий ефективний метод синтезу 
функціоналізованих азадієнкарбоксилатів. Циклоприєднання з циклічним 
пірокатехінамідофосфітом приводить до стійких спіроциклічних фосфоранів, 
особливості структури яких вперше з’ясовано за допомого РСА. 
12. Запропоновано нову стратегію асиметричного синтезу оптично активних 
флуорованих амінофосфонатів та амінофосфонових кислот, яка базується на 
енантіоселективному гідруванні або відновній функціоналізації імінофосфонатів.  
13. На основі пролін-каталізованої реакції NH-трифлуороацетімідоїлфосфонату з 
ацетоном розроблено ефективний метод синтезу раніше невідомих оптично 
активних α-аміно-γ-кетофосфонатів – нових перспективних біфункціональних 
хіральних синтонів для одержання енантіомерно збагачених флуорованих 
амінофосфонатів. 
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АНОТАЦІЯ 

Рассукана Ю.В. α-Іміноестери карбонових та фосфонових кислот. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 
спеціальностями 02.00.03 – органічна хімія та 02.00.08 – хімія елементоорганічних 
сполук. Інститут органічної хімії НАН України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена розробці наукової методології синтезу біологічно 
важливих похідних амінокарбонових, амінофосфонових та гем-бісфосфонових 
кислот, що базується на функціоналізації високоелектрофільних α-
імінокарбоксилатів та фосфонатів; встановленню основних закономірностей їх 
хімічної поведінки та виявленню можливостей цих нових будівельних блоків в 
синтезі, в тому числі асиметричному, ациклічних та гетероциклічних похідних з 
фармакофорним амінокислотним та амінофосфонатним фрагментами.  

Розроблені зручні препаративні підходи до імінів тригалопіруватів та 
імінофосфонатів, в тому числі раніше невідомих родоначальних NH-імінів – нових 
низькомолекулярних синтонів для одержання флуорованих амінокарбоксилатів та 
амінофосфонатів з вільною амінофункцією.  

Теоретично та експериментально досліджено явище E/Z-ізомерії для 
імінофосфонатів та імінотрифлуоропропіонатів. Встановлено, що імінокарбоксилати 
та імінофосфонати здатні до легкої відновної функціоналізації  С-, N-, P-, O- та S-
нуклеофільними реагентами. На основі реакцій циклоприєднання або 
циклоконденсацій імінофосфонатів та імінокарбоксилатів розроблено ефективні 
підходи до функціоналізованих три-, п’яти- та шестичленних гетероциклів з 
фіксованим положенням фармакофорного амінофосфонатного або 
амінокарбоксилатного фрагменту.  

Запропонована нова стратегія синтезу оптично активних похідних 
флуорованих амінофосфонатів та амінофосфонових кислот, яка полягає в 
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використанні С-фосфорильованих імінів як субстратів для енантіоселективного 
гідрування або відновної функціоналізації. 

Ключові слова: іміни, імінофосфонати, імінокарбоксилати, E/Z-ізомерія, 
гідрофосфорильні сполуки, амінофосфонати, амінокислоти, флуороалкіл, 
асиметричний синтез, нуклеофільне приєднання, циклізації. 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассуканая Ю.В. α-Иминоэфиры карбоновых и фосфоновых кислот. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук по 
специальностям 02.00.03 – органическая химия и 02.00.08 – химия 
элементорганических соединений. Институт органической химии НАН Украины, 
Киев, 2015. 

Диссертация посвящена разработке научной методологии синтеза биологически 
важных производных аминокарбоновых, аминофосфоновых и гем-бисфосфоновых 
кислот, базирующейся на функционализации высокоэлектрофильных α-иминокарбоксилатов 
и иминофосфонатов; раскрытию потенциала этих новых синтонов для получения 
ациклических и гетероциклических соединений с фармакофорным аминокарбоксилатным 
или аминофосфонатным фрагментом. Особое внимание уделено соединениям, содержащим 
фторалкильные заместители.  

Разработаны удобные препаративные подходы к иминам тригалопируватов и 
иминофосфонатам, включая ранее неизвестные родоначальные NH-имины – новые 
низкомолекулярные синтоны для получения фторированых аминокарбоксилатов и 
аминофосфонатов со свободной аминофункцией.  

Теоретически и экспериментально исследовано явление E/Z изомерии для 
иминофосфонатов и иминотрифторпропионатов. Показано, что иминокарбоксилаты и 
иминофосфонаты способны к легкой функционализации С-, N-, P-, O- и S-
нуклеофильными реагентами. На основе реакций циклоприсоединения и 
циклоконденсаций разработаны эффективные подходы к функционализированным 
три-, пяти- и шестичленным гетероциклам с фиксированным положение 
фармакофорного аминофосфонатного или аминокарбоксилатного фрагмента. 
Предложена новая методология асимметрического синтеза аминофосфонатных 
производных, базирующаяся на использовании иминофосфонатов в качестве 
субстратов для гидрирования или восстановительной функционализации. 

Ключевые слова: имины, иминофосфонаты, иминокарбоксилаты, 
гидрофосфорильные соединения, аминофосфонаты, аминокислоты, фторалкил, 
асимметрический синтез, нуклеофильное присоединение, циклизации.  
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SUMMARY 

Rassukana Yu. V. α-Iminoesters of carboxylic and phosphonic acids. – 
Manuscript. 

The thesis for the scientific degree of Doctor of Chemical Sciences by specialties 
02.00.03 – Organic chemistry and 02.00.08 – Chemistry of organoelement compounds. 
Institute of Organic Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The dissertation is devoted to the development of scientific methodology for the 
preparation of biorelevant derivatives of α-aminocarboxylic and α-aminophosphonic 
acids, based on functionalization of α-iminocarboxylates and α-iminophosphonates, and 
elucidation of the synthetic potentialities of this novel building blocks in synthesis, 
including asymmetric synthesis, of acyclic and heterocyclic compounds bearing 
pharmacophoric aminocarboxylic and aminophosphonic fragment. A special attention is 
given to the compounds with polyfluoroalkyl groups. 

Convenient synthetic approaches were developed for the previously unknown parent 
NH-iminophosphonates and fluorinated NH-iminocarboxylates – novel low-molecular 
unique synthons for the preparation of unprotected fluorinated derivatives of aminoacids 
and their phosphorus analogs. The first representatives of N-silylated imines of 
trifluoropyruvate and N-silyliminopolyfluoro(chloro)alkylphosphonates were prepared and 
their synthetic potentialities were disclosed. The methods for the iminocarboxylates and 
iminophosphonates bearing а residue of α-nitrogen-containing heterocycles at the imine 
nitrogen atom were elaborated. 

The phenomenon of E/Z-isomerism for iminophosphonates and iminotrifluoropyruvates was 
investigated theoretically and experimentally. The main factors controlling E/Z-isomerization barriers 
and thermodynamic stability of geometric isomers were established. 

It was found that iminocarboxylates and iminophosphonates can be readily 
functionalized by С-, N-, P-, O-, and S-centered nucleophiles. Reactions with 
mercaptocarboxylic acids lead to biorelevant derivatives of thiazolidones, thiazinones or 
benzothiazinones bearing pharmacophoric aminophosphonate or aminocarboxylate 
moiety. The regioselectivity of aminoalkylation of electron-rich heterocycles, pyrroles and 
indoles with iminocarboxylates and iminophosphonates is controlled by the nature of the 
heterocycle and steric factors.  

Several pathways were found for reactions of iminophosphonates and 
iminocarboxylates with α-methylsubstituted push-pull enamines: aminoalkylation at methyl group 
or at β-position of enamine. The latter in some cases is followed by intramolecular cyclization with 
participation of the amino group. The factors controlling chemoselectivity were established.  

The new strategy was proposed for the synthesis of optically active fluorinated 
aminophosphonates, based on the use of C-phosphorylated imines as the starting substrates 
for enantioselective hydrogenation or reductive functionalization. The first representative 
of chiral α-amino-γ-ketophosphonates were prepared and the synthetic potential of these 
novel chiral synthons was demonstrated. 
Keywords: imines, iminophosphonates, iminocarboxylates, E/Z-isomerism, 
hydrophosphoryl compounds, aminophosphonates, aminoacids, fluoroalkyl, asymmetric 
synthesis, nucleophilic addition, cyclizations. 
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