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Акryальнiсть теми.
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фармацевтична хiмiя - бiля

Органiчнi споJIуки, що мiстять фторовмiснi замiсники
розвитку таких вIDкJIивих напрямiв, як розробка та
та матерiалознавство, а особливо медшIна .га

чвертi заресстрованих лiкарських препаратiв мають у
своему складi хоча б один атом фтору. Ще пов'язtlно, в перпry черц, з широким
спектром унlкчшьних властивостей таких
фiзико-хiмiчнi та бiологiчнi властивостi.

розповсюдженим е трифторометильна црупа, яка ма€ сильний електроноакцепторний
характер, може покраIIý/вати кориснi властивостi i знижувати токсичнiсть лiкарських
засобiв, що було пок€}зано при розробцi, наприкJIад, антидепресаrrгiв, антивiрусних i
антимtlJUIрiйних засобiв, анальгетикiв та iнших типiв лiкiв. Так, однiею з ocTaHHix
вtDкJIивих розробок фiрми Pfizer с структурно скпадний iнгiбiтор проте€lзи SдRS-Соч-2,
що мiстить СFз-цугV.

ОбРаНi аВТОРОМ РОбОТИ ТРифторометилкgгiмiни та ix гчгероциклiчнi анilлоги
активно використовуються як доступнi та зручнi реагенти дIя реакцiй присднанrrя
С-нукirеофiлiв, що вiдкривас ефекгивнi IIIJUIхи дJUI сиIIтезу широкого кола молекулярно
рiзноманiтниХ органiчнIЖ споJryк, у томУ числi огIтично активних. У зв'язку з цим,
основна мета дисертацiйнот роботи, яка поJuIгас у дослiдженнi регiо- та
стереоселективнI,ж органокатruliтичних реакцiй присднанIuI С-нук.тrеофiлiв до
трифторомgгилкетiмiнiв та ik гетероцикlliчних аналогiв, розробленнi нових пiдходiв до
аинтезу субстратiв дUI таких перетворень та розкршггi сиIIтетичного потенцiалу
одержаних продуктiв приеднаншI дIя побудови нових функцiональних
трифторомgгилзамiщених ацикпiчнlж та гетероцикIIiчних систем €) безперечно,
aKTytlJIbHoю.

{исертацiйна робота виконувttлась в рамках трьох бюджетних наукових тем
Iнстиryry органiчноi xiMiT нАН Украiни, грантiв IIАН Украiни, Щержавного фонду
фундаментальних дослiджень, фонry Deutsche Forschungsgemeinschaft та грантом Le
Studium / Еurореап Union's Horizon 2020 research and innovation рrоgrаmmе.

Наукова новизна одержаних результатiв не викJIикае cyMHiBiB та полягас,
зокрема, У наступному: в роботi розроблено ефективний асиметричний

сполук, вкJIючаючи реакцiйrry здатнiсть,
Серед фторовмiсних замiсникiв найбiльш



органокаталiтичний метод синтезу ранiше невiдомшr eHaHTioMepHo збагачених
4-амiно-4-арIтt-5о5,5-трифторопеrrган-2-онiв та запропонований найбiльш ймовiрний
механiзм знайденоТ енантiоселективноi реакцiТ. Знайдено, Що циклiзацiя
енантiозбагачених N-[1-арил-3-оксо-1-(трифторомсгиrr)бутил]арилацетамiдiв пiд дiсюоснов приводить до оптично активних трифторометилвмiсних
5,б-дигiдропiридин-2-онiв. Розроблено зручний препаративниЙ пiдхiд до одержанrUI
огIтично активних 3,4-дигiдропiримiдин-2-онiв(тiонiв). Винайдено irпьтернативний
метод синтезу рацемiчних 4-арил-4-трифторометилiмiдазолiдин-2-онiв та знайдено
новий спосiб одержаншI 2-арил-З,З,З-трифторопропан-1,2-дiамiнiв. Реакцiсю
енатrтiозбагачених 4-амiно-4-арил-5,5,5-трифторопеrrган-2-онiв з трифосгеном в
присутностi органiчних основ отриманi невiдомi ранiше оптично активнi
В-трифтоРометил-В-iзоцiанатокетони. Запропоновано шлях до одержанIUI
тетрагiдро-1,4-дiазепiн-2-онiв на ocHoBi функцiоналiзацiТ хJIорометиJrьноТ гру1-1и
енантiозбагачених 2-хлоро-N-[1-арил-3-оксо-l-(трифторомегил)-бутил]ацетамiдiв та
подальшоi циклiзацiТ в дiазепiнову систему. Розроблено метод синтезу ранiшенеописаних В-трифторометил-в-амiнокислот та алкiл(арил)
3-амiно-4,4,4-трифТоро-3-феНiлбутаноатiв шJuIхом декарбоксилюв€lльного приеднаннJI
малоновоi кислоти та iT MoHoecTepiB до згенерованих iп situ
N-триметилсилiл-l-ариl1-2,2,2-трифторометшrкетiмiнiв. Ана-ltогiчна реакцiя за участi
TapTpoнoBoi кислоти дозволиJIа одержати дiастереомерно чистi о,-гiдроксизамiщенi
В-(гет)арил-В-трифторомегил-В-амiнокислоти. Запропоновi}но новий пiдхiд до синтезу
ранiше невiдомих ecTepiB 4-трифторометил-1,2-дигiдропiримiдин-5-карбоновоi
кислоти i показано, Що вони е зручною синтетичною гrлатформою дJIя одеря(ання
трифторомgгIалзамiщених похiдних пiримiдин-S-карбоксилатiв fa
пiримiдин-5-карбонових кислот. ПрисднаншI С-нуклеофiлiв до кон'югованоТ сиотеми
еНДОЦИКJIiЧНИХ C:N Та С:С зв'язкiв 4-трифторометилпiримiдин-2(lН)-онiв
вiдбувасгься у вiдповiдностi до принципiв класичного кiнетичного i термодинамiчного
коЕгроJIю i приводить до регiоiзомерних теграгiдропiримiдинових систем - адуктiв
1,2-приеднаннrI та 3,6-приеднаншI. Показано, Що декарбоксилювitльне приеднанrUI
MilJIoHoBoi кислотИ дО 4-трифтоРометилпiРимiдин-2(1Н)-онiВ приводить до
регiоiзомерних тетрагiдропiримiдинових систем - адуктiв З,4-присднаннrI за MaHHixoM
або 3,6-приеднанrul за Мiхаелем. описано новий приклад рiдкiсноi ортогона.ltьноТ
внутрiшньомолекулярноТ с_F...С:о взаемодii мiж атомом фтору СFз групи та атомом
карбону ecTepHoi црупи в молекулi метил
2-оксо-6-(трифторометил)гексагiдро-пiримiдин-4-карбоксlалtату, яка в кристiuliчному
cTaHi набувае стершIно несприrIтливоТ конформацii з аксiальною орiснтацiею вказаних
замiсникiв.

СryпiнЬ обrруптоВаностi наукових положець, висновкiв i рекомендацiй,
сформульованих у дисертацii, ik достовiрнiсть. Щослiдження, що представленi у
дисертацiйнiй робОтi, виконанi на високому ЦаУКОВОIпfу piBHi з використан}шм сучасних



методlв органiчного синтезу, спекцраJIьних та фiзико-хiмiчних методiв доолiдження,
вкJIючаючи уФ-, н- та ЯМР-спектроскопiю, хромато-мас-спектромегрiю,
рентгенострукryрний анаrriз, елементний аналiз Ti iншi методи. В роботi цiлком
доречно застосовУються квантово-хiмiчнi розрахунки. Yci HayKoBi положенrUI i
висновки, сформульованi в дисертацii, е науково обцрунтованими та базуються на
експериментальнрЖ дослiдженrrях i логiчно витiкають з отриманих результатiв.
Вважаю, що достоВiрнiстЬ результаТiв роботИ та u висновкiв не викликас cyMHiBy.

СтрукryРа дисертацii'. Щисертацiйна робота скJIадасться iз анотацii, всryпу,
п'яти роздiлiв, висновкiв та перелiку використаних джерел (513 посилань).

Перший роздiл дисертацii присвячоно реакцiям присднанIUI С-нуклеофiлiв до
ациклiчнИх трифтоРометилкеТiмiнiв. У зв'язку з тим, що автор не привод1лгь у роботi
окремиЙ лiтераryрний огляд, ним використовуються лiтераryрнi довiдки, якi, на мiй
погJUIд' даютЬ достатньО iнформацii стосовнО сучасногО станУ проблем, що
розгJLIдаЮться. ПеРший розДiл такоЖ мiстить вiдповiдну довiдку, яка нада€ детtlJIьну
iнформацiю стосовно основних структурнихтипiв ацикпiчнихтрифторометиJlкетiмiнiв
та ik взаемодiт з С-нуклrеофiлами. Зокрема показано, що що перев€Dкна бiльшiсть
ранiше описаних реакцiй приеднаннrI С-нушrеофiлiв до трифторомgгилкетiмiнiв
вiдбуваються за участю ix N-захищених похiдних, що ще р€lз доводить новизну
дослiджень в данiй дисертацiйнiй роботi.

Надалi в роботi розгJUIдаеться ряд органокатilIiтичних асимецричних реакцiй. В
результатi реакцii MaHHixa N-незамiщених арилтрифторометилкетiмiнiв з ацетоном,
що кашrЛiзусгьсЯ L-пролiнОм, з високими виходами та оптичною чистотою були
одержанi 4-амiно-4-арил-5,5,5-трифторопеrrган-2-они. Автором також проведеrri
квантово-хiмiчнi розрахунки, якi дали можливiсть теоретично обгрунryвати високу
стереоселективнiсть зазначенот взасмодiт.Ifiкавими е дослiдження
декарбоксилювilльноi реакцii приеднанIUI мiшоновоТ кислоти та рящz iT похiдних до
N-незамiщених арилфтороалкiлкетiмiнiв, якi генеруються iп situ, що дало можлtивiсть
обiйги обмеження клrасичнот реакцiт Родiонова та одержати широке коло нових
В-фтороалкiл-В-амiнокислот i ik ecTepiB. Автором було розгJUIЕуто три мождивих
IIIJU{хи синтезу, виlIвлено ix перевам та недолiки i обрано оптимzlJIьний BapiaHT.
розроблений метод також було поширено на синтез с,-гiдрокси-в-амiнокислот. На
ocHoBi експериментttльних даних у роботi запропонована механiзм
декарбоксиJIювЕIJIьного приеднанrU{ мчшоновоi та тартроновоТ кислот до NH-KeTiMiHiB.

у насryпному пiдроздiлi наводяться данi стосовно органокаталiтичних реакцiй
MaHHixa та Штрекера за участЮ п-(трифторометил-алкiлiден)карбаматiв та сечовин.

|-\р,J|llll рUJлUr лr4UЕрrацrr4нUI рUUO'[и IIрисвячено застосуванню продуtстiв
приеднання С-нукrrеофiлiв до ацишriчних трифторомgгилкетiмiнiв, одержання яких

Щругий роздiл дисертацiйноi роботи присвячено продуrстiв

описано в попередньому роздiлi, як реагентiв в синтезi рiзнlоl гетероцикIIiчних оистем,



ВИЯВИЛОСЬ, ЩО ОПТИЧНО аКтивнi В-трифторометил-В-амiнокетони, що мilють двi
реакцiйноздатнi функцiонаrrьнi групи (aMiHo та карбонiльна), с перспеюивними
хiра,пьними будiвельними блоками дtя одержанrrя нiтрогеновмiснID( гетероцикlliчних
систем, Так, синтез фторозамiщених хiральних 5,б-дигiдропiридин-2-онiв було
здiйснено ацилюванням енаtrгiозбагачених (S)-4-амiно-4-арил-5,5,5-трифторопентан-
2-oHiB хлороангiдридами арилоцтових кислот з под€tльшою гетероцикJIiзацiсю
промiжних амiдiв. В свою черry, eHaHTioMepHo збагаченi (5)-6-арил-4-метил-3-
(трифторо)ацетил-6-трифторометил-5,6-дигiдропiридин-2(1Н)-они 

синтезованi
цикJIоконденсацiсю P-aMiHoKeToHiB з
естерами.

ацетооцговим та трифтороацетооцтовим

Альтернативний i ефективних шJUгх до так званих дигидропiримiдинiв
Бiджинеллi розробленО автором на ocHoBi взаемодii
(S)-4-амiно-4-арил-5,5,5-трифторопентан-2-онiв з арилiзоцiанатами, яка через
yTBopeHH'I промiжних дизамiщенш< сечовин за рахунок ik гетероцикJIiзацiТ дае
(S)-4-арил-4-трифторометил-З,4-дигiдропiримiдин -2-они.

В роботi також запропонованi зручнi шJUlхи до одержанЕrI хiральних
трифторомgгилзамiщених тетрагiдро-1,4-дiазепiн-2-онiв, пiролiзинiв,
дигiдрохiнолiн-2-онiв, 1,3-оксазинiв, азетидинiв, iмiдазолiдин-2-онiв,

Специфiчним типом трифторометилкgгiмiнiв с геIророцикJIи, якi мiстять
реакцiйноздатний подвiйний C:N зв'язок. Саме реакцiям приеднанrrя С-нушlеофiлiв до
таких систем присвячений трегiй роздiл дисертацiйнот роботи, що починасться з
детальноi лiтераryрноТ довiдки, яка показу€, що 4-трифторометилпiримiдин -2-оgи
наразi з€lJIишаються практиtIно недослiдженими як електрофiльнi субстрати в
зазЕачених реакцiях. Наявнiсть електроноакцепторноi трифторометильнот групи надас
даниМ пiримiдиН-2-онаМ вираженрж елекгрофiльних властивостей, але oKpiM
ендоциклiчного кетiмiнного фрагмеrrга (c:N зв'язок) присутнiй ще один
електрофiльний центр (с:с зв'язок) i нуклеофiльна атака на обидва центри може
приводити до iзомерних aщzKTiB, що й спостерiгаеться у роботi.

спочатку автором запропоноваца нова стратегiя побудови пiримiдинового
цикIry за принципом [3+3]-циклоконденсацii на ocHoBi взаемодii бiнуклеофiльних
B-aMiHoKpoToHaTiB з 1-юrоро-2,2,2-трифтороегилiденкарбаматами. Також дIя синтезу
4-трифторометилпiримiдин,2-онiв з (гет)арильними та алкенiльними замiсниками у
положеннi Nl детально дослiдженi каталiтичнi реакцii С-N-сполryченIUI за участю
N 1 -незамiщених пiримiдин-2-онiв.

ща;li в роботi вивчiIлись асиметричнi органокаталiтичнi реакцii MaHHixa за
участю 4-трифторометилпiримiдин-2-онiв та ацетону. Показано, що у разi б-замiщених
гетероциКJIiв реакцiя перебiгас тiльки за участю активованого СFз-групою C:N зв'язку.
Найкращим органокаталiзотором У даномУ випадкУ вIбIвився не L-пролiн, а
(S)-1-(2-Пiролидинiлмегiл)пiРолiдин. З iншогО бопу, приеднашrrl ацетоЕу до



б-незамiщених 4-трифторомvгилrпiримiдин-2-онiв вiдбувасться або як З,4-приеднання
ацетону за реакцiю MaHHixa (термодинамiчний конгроль), або як З,б-приеднанFUI за
Мiхаелем (кiнетичний котrгроль). OKpiM того9 спiввiдношенrrя регiоiзомерiв
контролюеться природою використацого хiрального органокаталiзатору. Аналогiчна
си:ryацiя спостерiгалась дJш присднаншI нфомегану до
2-оксо-4-трифторометил,|,2-дигiдропiримiдин-5-карбоксlалатiв - при кiмнатнiй
утворюються проryкти З,4-rlриеднаншI за нфо-Маннiхом, тодi як при температурi
5 "С переважнО утворююТься iзомернi прощrкти кон'югованого З,6-приеднання за
Мiхаелем, Щiкаво, що у разi гiдроцiануванrrя 4-трифторометилпiр имiдин-2-trнiв убiльшостi випадкiВ спостерiгастьсЯ 3,6-приеднаннrI, тодi як регiоселеюивне yTBopeHFUI
продуктiВ 3,4-приеДнанrUI спостерiгасгьсЯ тiльки у разi високоактивних
пiримiдин-2-онiв, що мiстять естерIIу цругý, у 5 положеннi.

регiоселективнiсть реакцiй декарбоксилюв€lльного приеднання до
4-трифторометилпiрпмiдин-2_онiв коrrгролюеться полярнiстю розчинника. НаприкJlал,
реакцiя з м€tлоновою кислотою в високопоJUIрному д4сО супроводя(уеться
yTBopeHruIM викJIючно продукry 3,б-приеднаншI за Мiхаелем, HaToMicTb у толуолi
спостерiгаеться yTBopeHIrrI лише iзомерного продукту 3,4-приеднання за MaHHixoM.

У четвертому, найкоротшому роздiлi дисертацiйноi роботи розгJцдаеться
постфункцiоналiзацiя сполук, що отриманi у попереднiх роздiлах. Зокрема, показано
кiлька шляхiв амiнофункцiоналiзацiт через модифiкацiю карбонiльноi або метильноI
Iрупи пiримiдинону та через вiдновлення нiтрогрупи у Продчктiв присднаннrI
НiТРОМеГаНУ. НаВеДеНi ДаНi ЩоДо вiдновлення рiзних гетероцикIIiчних систем з
yTBopeHHrIM перспективних, з точки зору бiологiчноi активностi, сполук.

Останнiй, п' ятийроздiл роботи, с експериментiLльною частиною.

Повнота викладу основних результатiв. OcHoBHi результати дисертацiТ
повнiстrо викладенi в 28 статтях у наукових фахових видан}UIх хiмiчного профiлю,
вкJIючаюЧи 21 статЛо у наукоВих перiодичних видttнIUIх iнших держав. Слiд зазначити
високий piBeHb публiкацiй за темою дисертацii, зокремq у таких журнiшiж як Оrgапiс
Letters, Еurореап Jourпal of Оrgапiс Chemistry, Beilstein Jоurпаl of Orgaпic Chemistry,
сurrепt orgaпic chemistry, Оrgапiс апd Biomolecular chemistry. та iнших. okpiM того,
автор мас двi методики, якi опублiкованi у журналi syпfacts. Високу практичну
значимiсть роботи демонструють, також, 1 патент Украiъи на винахiд та 7 патентiв
УкраiЪи на кориснi моделi. Автором проведено апробацiю роботи на провiдних
мiжнародних та украihських конференцiях.

Висновки дисертацii сформульовано чiтко, ocHoBHi положеннrI, що було
виЕесено автором на захист, добре обцрунтованi, актуальнiсть та наукова новизна
безперечнi. Автореферат за основним змiстом с iдентичним дисертацiт та повною
мiрою вiдображас суть роботи.



Зауваження щодо змiсry й оформлецня. В цiлому загальне враження вiд
дисертацiйноi роботИ € дrже позитивним автором зроблено об'емне
експериментuIльне дослiдження, що безумовно мас висощу фундаментtlJIьну та
практичЕу цiннiсть. Але ознайомленшI з дисертацiею виклик.lло деякi пlлгання та
HecyTTeBi заувiDкенtш :

1, ПрИ аналiзi особливОстей cTePeoxiMii сполук, що одеря(ано, у частинi
дисертацii автор використовуе величину енантiомерного надлишку (ее), а в iншiй
частинi (починаючи з розд.3) - енантiомерного спiввiдношення (er). З чим це
пов'язано?

2.мя проведення декарбоксилювальноi реакцii малоIIовот кислоти з
KeTiMiHoM |.3-2 за даними таблицi 1.3-1 потрiбно використовувати 2-З еквiвален.ги
кислоти (стор. 94). HaToMicTb, запропонований механiзм на стор. 99 не пояснюе
необхiднiсть додавання надлишку мilIоновоi кислоти.

3, Чи були спроби довести наявнiсть явища енантiомерного
диспропорцiонування при кристалiзацii сполук 2.1-10 i 2.|-lt (розд. 2.|.2)? Чи
можливi iншi причини невiдповiдцостi величин ее, вкJIючаючи похибку мет,ола ix
визначенtш (ЯМР-спектроскопiя)?

4. Зустрiчний синтез сполуки 2.1-14алогiчно було проводити у присутностi
HCl, а не пара-.Iолуолсульфокислоти (стор. 113).

5. АрилЮваннЯ за Чаном-ЛамоМ (стор. 157_160) мало чутливе до
електронного характеру замiсникiв у фенильному кiльцi арилюючого агента, але у
разi гетарилюваня спостерiгаеться чiтка залежнiсть ефективностi реакцiТ як вiд
характеру замiсникiв, так i вiд природи самого гетероциклiчного кiльця. Як це
можна пояснити?

6. На стор. 168 зазначено, що субстрат 3.2-5а повнiстю перетворюеться у
продукт 3.3-1а, але його вихiд скJIадас 78%. КУд" зникас 22%? Яким чином
доводилИ повнУ конверсiЮ реагенry в даному випадку, а такоя( в iнших реакцiях?

7. !одаткових пояснень потребуе гiпотеза про стабiльнiсть iнтермедiатiв д i
Б в рiзних типах розчинникiв (схема 3.4-1). Автор вкtlзус на високу стабiльнiсть
аддуктУ А у непОлярних розчинниках i на низьку його стабiльнiсть у полярному
дмсо. Ще пояснюе експериментальнi результати реакцiй ttJle причини такот
стабiльностi / нестабiльносгi iнтермедiатiв незрозумiлi. Чому такий метод керування
регiоселективнiстю не працюе у разi реакцiй цiанометилювання (стор. |92-196)?

8, При подальшому розвитку роботи можна рекомендувати спробувати
ВИКОРИСТОВУВаТИ ДЛЯ ПРОВеДеННi аСиМетричноi реакцii MaHixa (розд. 1.4.1) iншi



органокаталiзатори9 у тому числi Ti, що описанi в данiй роботi. I_{e може покращити
величини енатiомерного надлишку.

9, В дисертацiТ ВикорисТоВУеТься складний BapiaHT нумерацiт сполук в TeKcTii на схемах (дворiвневий iндекс роздiлу - номер сполук - лiтерний iндекс), що
ускладнюе ознайомлення з роботою. Мабуть саме через таку складнiсть автор
зробив значну кiлькiсть помилок в нумерацii (наприклад, стор. 86, 95, 96, 100_10l,
105, 106, |l0, 126, l48, I49, l74, 186, l97,224). В TeKcTi дисертацii зустрiчаються
також помилки i невда;ri вирttзи. Можна зустрiти рiзнi варiанти абревiаryР для однiеТ
сполуки (наприклад, п-ТСК або p-TSA). На стор. g2-9З на cxeMi методи позначенi
латиЕськими лiтерами А, в, с, у той час як у TeKcTi украiЪськими А, Б, в.

Але зазначенi вище зауваження не е суттевими, не впливають на загальне
позитивне враження вiд дисертацiйноi роботи та не знижують iT цiннiсть та
достовiрнiсть.

На ocHoBi наведеноI"О вище вважаю, щО дисертацiйна робота<трuфmорол^еmlлlкеmiмiнu mа ш zеmероцuклiчнi анало2u в pezio- mа
сmереоселекmuвнuх реакцiях iз С-нуклеофiлал,tu> за акryiшьнiстю, обгрунтованiс,rю
висновкiв, науковою новизною, теоретичною та практичною значущiстю
результатiв с сутгевим внеском у сучасну органiчну хiмiю. Робота вiдповiдае
вимогам щодо докторських дисертацiй, а iT автор, Сукач Володимир Дндрiйович,
заслуговуе на присудження наукового ступеня доктора хiмiчних наук за
спецiальнiстю 02.00.03 - органiчна хiмiя.

Перший заступник генерального директора

з науковоi роботи ДНУ НТК'.Iнститут

монокристалiв" НАН Украihи,

Пiдпис чл.кор. нАН Украiни В.А. Чебанова завiряю,

учений секретар ДНУ НТК'.Iнстиryт

монокристалiв" НАН УкраiЪи,

к.х.н. БАков


