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АНОТАЦІЯ 

 

Присяжнюк Дмитро Вячеславович. Ферментативне одержання 

хіральних п’ятичленних циклоалканолів та їх гетероциклічних аналогів. 

– Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 102 "Хімія" (10 – Природничі науки) – Інститут біоорганічної 

хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря, Київ, 2022. 

Дисертація присвячена розробці методів синтезу п’ятичленних 

циклічних сполук високої енантіомерної чистоти за допомогою 

ферментативної дерацемізації цілого ряду сполук: циклопентанолів, 

інданолів, піролідиндіолів, тетрагідрофурандіолів та їх похідних. Завдяки 

аналізу літературних даних щодо застосування методів біокаталітичної 

транс-естерифікації рацематів визначено, що цей метод є найкращим 

підходом для одержання вищевказаних синтетичних блоків із високим 

ступенем енантіомерного надлишку. Саме цей напрям і був головним у 

представленій роботі. 

Особливу увагу у науковому просторі присвячено розробці методів 

отримання хіральних сполук високої стереохімічної чистоти, які є 

потенційно біологічно активними або можуть бути використані як вихідні 

речовини для синтезу біологічно чи фізіологічно активних сполук.  

Останнім часом методи синтезу хіральних органічних сполук стрімко 

вдосконалюються. Основним чинником, що стимулює швидкий розвиток 

цього напряму досліджень, є високі сучасні вимоги до стереохімічної 

чистоти біологічно активних речовин, зокрема лікарських препаратів, які 

необхідно використовувати в енантіомерно чистому стані. Тому розробка 

доступних методів асиметричного синтезу енантіомерно чистих сполук є 

актуальним завданням сучасної біоорганічної та органічної хімії.  

Отримання оптично активних сполук визначеної абсолютної 
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конфігурації має велике наукове значення і тому є важливою темою 

досліджень у розробці технологій виробництва різних біорегуляторів, 

лікарських засобів, харчових добавок, агрохімікатів. Значна відмінність у 

фізіологічних властивостях енантіомерних антиподів зумовлює особливу 

увагу до них. Вимоги, встановлені Управлінням з харчових продуктів і 

медикаментів США (FDA) та контролюючими установами в інших країнах, 

зробили цю вимогу надзвичайно важливою. FDA вимагає, щоб енантіомери 

органічних сполук розглядалися як різні речовини з різними властивостями. 

Останніми роками спостерігається неймовірний інтерес до фармацевтичної 

продукції, вартість якої на світовому ринку обчислюється трильйонами 

доларів. Крім того, значну частину нових ліків на ринку складають хіральні 

сполуки, що містять один або, навіть, декілька асиметричних центрів у 

молекулі. 

Великий інтерес представляють циклічні, ациклічні і гетероциклічні, в 

тому числі, вторинні спирти, які використовуються в синтезі таких важливих 

фармацевтичних препаратів як лейкотрієни та простагландини. 

Одним із найефективніших методів отримання хіральних сполук є 

метод з використанням природних каталізаторів – ферментів. Синтез 

енантіомерно чистих аміноциклопентанів, циклопентандіолів, 

амінопіролідонів, тетрагідрофуранолів, 2,3-дигідро-1Н-інденолів та інших 

подібних сполук із заданою конфігурацією асимеричних центрів являє собою 

важливу синтетичну проблему, яку можна з високою ефективністю вирішити 

методами асиметричного синтезу та ферментативного каталізу. 

Велике значення в промисловому синтезі біологічно активних 

продуктів мають оптично активні спирти, які широко використовуються як 

вихідні сполуки, проміжні або хіральні допоміжні речовини для виробництва 

біологічно активних речовин, у тому числі природних сполук. Основним 

чинником, який стимулює швидкий розвиток цього напряму досліджень, є їх 

практичне значення в якості вихідних сполук для синтезу фармакологічних 
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препаратів, хіральних лігандів у каталізі для виробництва оптично активних 

сполук і пестицидів.  

П’ятичленні циклічниі сполуки є складовою частиною великої 

кількості біологічно активних речовин, вони відіграють важливу роль у 

біоорганічній хімії. Їх широко використовують як синтетичні блоки (синтони 

або хірони) для одержання різноманітних біологічно активних сполук та 

фармацевтичних препаратів. В даній роботі для отримання стереохімічно 

чистих циклоалкандіолів, піролідиндіолів, тетрагідрофурандіолів та 2,3-

дигідро-1Н-інденолів застосовували методи ферментативного кінетичного 

розділення. 

Основною метою запропонованого дисертаційного проєкту є розробка 

методів ферментативного одержання хіральних сполук з потенційною 

біологічною або фармацевтичною активністю, які можуть бути використані 

як вихідні реагенти в синтезі біологічно активних речовин. У роботі були 

розроблені методи, які дають змогу синтезувати хіральні сполуки високої 

енантіомерної чистоти, а також були одержані хіральні синтетичні блоки 

(синтони) важливих біологічно активних сполук і вивчені їх властивості. 

У дисертації досліджені методи отримання стереохімічно чистих 

сполук: синтези з використанням хіральних природних речовин як доступних 

реагентів та синтетичних блоків; методи кінетичного розділення з 

використанням біокаталізаторів та ферментів, іммобілізованих на носіях; 

дерацемізація суміші енантіомерів в умовах кінетичного розділення; синтез 

енантіомерно чистих сполук, які є аналогами природних речовин, з 

потенційною біологічною та фармацевтичною активністю, інгібіторів 

ферментів і біорегуляторів. 

В дисертаційній роботі вперше на основі сумісного використання 

ферментативного аналізу і хіральної ВЕРХ був запропонований 

конвергентний метод, який дозволяє підвищити точність визначення 

абсолютних конфігурацій 2,3-дигідро-1Н-інденолів. Результати 
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конвергентних визначень абсолютної конфігурації повністю збігаються, що 

свідчить про надійність запропонованої методики та її придатність для 

рутинної роботи з п’ятичленними вторинними спиртами. В результаті 

визначено абсолютні конфігурації ряду 2,3-дигідро-1Н-інденолів і були 

виправлені помилки описаних в хімічній літературі абсолютних 

конфігурацій. Було доведено, що при використанні хіральної колонки 

Chiralcell (S)-спирти краще утримуються хіральною нерухомою фазою, і тому 

спирт, що має (R)-конфігурацію, елююється першим. Це відбувається тому, 

що (S)-вторинний спирт утворює міцний водневий зв’язок із хіральним 

цукром, що міститься в нерухомій фазі. 

Дослідження показали, що біокаталізатор Burkholderia cepacia дозволяє 

отримати оптичні енантіомери 2,3-дигідро-1Н-інденолів з високими 

виходами і досягти високої енантіомерної чистоти в розчині метил-трет-

бутилового етеру при кімнатній температурі та помірній кількості 

біокаталізатора. 

Доведено, що введення в ароматичне кільце об'ємного трет-

бутилдиметилсилілоксильного замісника підвищує ефективність кінетичної 

дерацемізації 2,3-дигідро-1Н-індандіолів. 

Отримані хімічно чисті віцінальні цис-фторциклопентаноли без 

домішок транс-ізомеру, які також були розділені на енантіомерно чисті 

(1R,2S)-, (1S,2R)-, (1S,2S)- та (1R,2R)-2-фторциклопентаноли з використанням 

біокаталізу. Цим же методом отримані оптично чисті транс-4-фтор-

піролідин-3-оли 

Доведено, що ліпаза Burkholderia cepacia порівняно з іншими ліпазами 

проявляє найвищу енантіоселективність як біокаталізатор для 

переестерифікації 2-фторциклопентан-1-олів та 4-фтор-пролідин-3-олів 

вінілацетатом. 

Транс-2-фторциклопентан-1-оли були перетворені на (1R,2S)- та 

(1S,2R)-цис-2-фторциклопентан-1-аміни, а 4-фтор-піролідин-3-оли на 4-фтор-
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піролідин-3-аміни за допомогою реакції Міцунобу. Абсолютну конфігурацію 

отриманих речовин визначали за правилом Казлаускаса. 

На відміну від багатоетапного та важкодоступного асиметричного 

металокомплексного синтезу хіральних 2-фторциклопентан-1-олів та 4-фтор-

піролідин-3-олів, ця методологія є простою та використовує комерційно 

доступні ліпази. 

У ході досліджень стереоізомери цис- і транс-2-бром-2,3-дигідро-1Н-

індан-1-олів були отримані у вигляді двох пар енантіомерів і двох пар 

діастереоізомерів, конфігурація яких була доведена за допомогою правила 

Казлаускаса і рентгеноструктурного аналізу монокристалів. 

Геометрична конфігурація цис- і транс-стереоізомерів 2-бром-2,3-

дигідро-1Н-індан-1-олів була доведена за програмою NOE ЯМР, рівняння 

Карплюса, а також рентгеноструктурного аналізу. Біокаталітичним 

розділенням відповідних рацематів були отримані (1S,2R)-, (1R,2S)-, (1R,2R)- 

(1S,2S)-енантіомерно чисті стереоізомери 2-бром-2,3-дигідро-1Н-індан-1-олу. 

Ліпаза Burkholderia cepacia виявила надзвичайно високу 

енантіоселективність як біокаталізатор також і для кінетичного розділення 

рацемічних 2-бром-2,3-дигідро-1Н-індан-1-олів. 

Також зразки фтор-, хлор-, бромдигідроінденолів були розділені на (S)- 

та (R)-енантіомери, виділені та охарактеризовані фізико-хімічними методами. 

Рацемічні та енантіомерно чисті (S)- та (R)-енантіомери досліджували за 

допомогою хіральної ВЕРХ та методом дериватизації кислотою Мошера. 

Порівняння стереохімічних властивостей, отриманих речовин 

ферментативного розділення, хіральної ВЕРХ, а також рентгеноструктурного 

аналізу показало однозначне визначення абсолютної конфігурації. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

препаративно зручного біокаталітичного енантіоселективного методу 

синтезу хіральних циклоалканолів і 2,3-дигідро-1Н-інденолів та створенні на 

їх основі високоефективних підходів до одержання хіральних п’ятичленних 
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циклічних синтонів, а саме похідних циклопентанолу, 2,3-дигідро-1Н-

індандіолів, піролідинолів, тетрагідрофуранолів, а також розробка нових 

енантіоселективних підходів до синтезу 2,1-фторциклопентанолів та 4-

фторпіролідин-3-олів. 

Оптичну чистоту, абсолютну конфігурацію сполук встановлювали 

різноманітними фізичними і хіміко-фізичними методами – ЯМР 
1
H, 

13
C, 

19
F 

та рентгеноструктурним аналізом. Використовували хіральні сольватуючі 

реагенти, дериватізацію кислотою Мошера, ВЕРХ на хіральних колонках 

тощо. 

Ключові слова: вторинні спирти, дерацемізація, біокаталіз, 

ензиматичне кінетичне розділення; Burkholderia cepacia lipase, Candida 

antarctica lipase B, абсолютна конфігурація, хіральна ВЕРХ, похідні 

циклопентанолу, правило Казлаускаса. 
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SUMMARY 

 

Dmytro V. Prysiazhnyuk. Enzymatic production of chiral five-membered 

cycloalkanols and their heterocyclic analogues. - Qualifying scientific work on 

manuscript rights. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy in 

specialty 102 "Chemistry" (10 - Natural Sciences) - V.P. Kukhar Institute of 

Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, Kyiv, 2022. 

 

The dissertation is devoted to the development of methods for the synthesis 

of five-membered cyclic compounds of high enantiomeric purity using enzymatic 

deracemization: cyclopentanols, 2,3-dihydro-1H-indenols, pyrrolidines, 

tetrahydrofurans and their derivatives. Due to the analysis of literature data on the 

application of methods of biocatalytic trans-esterification of racemates, this 

method is the best tool for obtaining the abovementioned synthetic blocks with a 

high degree of enantiomeric excess. This direction has been the main focus of the 

presented work. 

Particular attention in the scientific space is paid to the development of 

methods for obtaining chiral compounds of high stereochemical purity, which are 

potentially biologically active or can be used as starting materials for the synthesis 

of biologically or pharmacologically active compounds. 

In recent years, the methods of synthesis of chiral organic compounds have 

been rapidly improving. The main factor stimulating the rapid development of this 

direction in research is high modern requirements for the stereochemical purity of 

biologically active substances, in particular medicines, which must be used in an 

enantiomerically pure state. Therefore, the development of available methods for 

the  asymmetric synthesis of enantiomerically pure organic or organoelement 

compounds is the urgent task of modern bioorganic and organic chemistry. 

The topic of obtaining optically active compounds with certain absolute 
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configuration is of great scientific importance and is, therefore, a significant 

research direction in the development of technologies for the production of various 

bioregulators, medicines, food additives, and agrochemicals. A significant 

difference in physiological properties of enantiomeric antipodes attract special 

attention. The requirements established by the US Food and Drug Administration 

(FDA) and similar agencies in other countries have made this requirement 

extremely important. The FDA requires that enantiomers of organic compounds be 

treated as different substances with different properties. In recent years, there has 

been an incredible interest in pharmaceutical products, the value of which is 

estimated in trillions of dollars on the world market. In addition, a significant part 

of new drugs on the market are chiral substances containing one or even several 

asymmetric centers in the molecule. 

The absolute configuration of biologically active compounds is known to 

affect their physiological activity. This fact stimulates extremely active research in 

the development of synthesis methods, as well as obtaining enantiomers of these 

compounds. Of great interest are acyclic and heterocyclic alcohols which are used 

in the synthesis of such important pharmaceutical drugs as leukotrienes and 

prostaglandins. 

One of the most effective methods for production of chiral compounds can 

be achieved by means of natural catalysts – enzymes. The synthesis of 

enantiomerically pure aminocyclopentanes, cyclopentanediols, aminopyrodidones, 

tetrahydrofuranols, 2,3-dihydro-1H-indenols and other similar compounds with a 

given configuration of asymmetric centers is an important synthetic problem that 

can be effectively resolved using the methods of asymmetric synthesis and 

enzymatic catalysis. Therefore, the development of simple methods for the 

synthesis of enantiomerically pure cyclic compounds is an important problem of 

modern bioorganic and organic chemistry. 

Of great importance in the industrial synthesis of biologically active 

products are optically active alcohols, which are widely used as starting 
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compounds, intermediates or chiral auxiliary substances for the production of 

biologically active substances, including natural compounds. The main factor that 

stimulates the rapid development of this direction of research is their practical 

importance as drugs, chiral ligands in catalysis for the production of optically 

active compounds and pesticides. 

Due to their biological activity, five-membered cyclic compounds play an 

important role in bioorganic chemistry. They are widely used as synthetic blocks 

(synthons or chirons) for obtaining various biologically active compounds. In the 

dissertation, methods of enzymatic kinetic resolution were used to obtain 

stereochemically pure cycloalkanols, pyrimidinols, and tetrahydrofuranols. 

The main aim of the proposed project is to develop methods for the 

enzymatic production of chiral compounds with potential biological or 

pharmacologycal activity, which can be used as starting reagents in the synthesis 

of biologically active substances. In this work methods were developed that make 

it possible to synthesize chiral compounds of high enantiomeric purity, also chiral 

synthetic blocks (synthons) of important biologically active compounds were 

obtained and their properties were studied. 

The dissertation examines the methods for obtaining stereochemically pure 

compounds: syntheses using chiral natural substances as available reagents and 

synthetic blocks; methods of kinetic separation using biocatalysts and enzymes 

immobilized on carriers; deracemization of racemates under conditions of kinetic 

separation; synthesis of enantiomerically pure compounds that are analogues of 

natural compounds with potential biological and pharmacological activity, enzyme 

inhibitors and bioregulators. 

It is the convergent method based on the combined use of enzymatic 

analysis and chiral HPLC that was first introduced in this dissertation. This method 

allows increasing the accuracy of determining the absolute configurations of 2,3-

dihydro-1H-indenols. The results of the convergent determinations of the absolute 

configuration completely coincide, which indicates the reliability of the proposed 
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technique and its suitability for routine work with five-membered secondary 

alcohols. As a result, the absolute configurations of a number of 2,3-dihydro-1H-

indenols were determined and the errors in the absolute configurations described in 

the chemical literature were corrected. It was proven that (S)-alcohols are better 

retained by the chiral stationary phase when using a Chiralcell chiral column, and 

therefore, the alcohol having the (R)-configuration is eluted first. This is because 

the (S)-secondary alcohol forms a strong hydrogen bond with the chiral sugar 

contained in the stationary phase. 

It has been proven that the Burkholderia cepacia biocatalyst allows 

obtaining optical enantiomers of dihydro-1H-indenols with high yields and 

achieving high enantiomeric purity in the solution of methyl tert-butyl ether at 

room temperature and a moderate amount of biocatalyst. 

The study confirmed that the introduction of a bulky tret-

butyldimethylsilyloxy substituent into the aromatic ring increases the efficiency of 

the kinetic deracemization of 2,3-dihydroindenediols. 

Chemically pure cis-fluorocyclopentanols without trans-isomer impurities 

were obtained for the first time, which were also resolved into enantiomerically 

pure (1R,2S)-, (1S,2R)-, (1S,2S)-, and (1R,2R)-2-fluorocyclopentanols using 

biocatalysis for the first time. The same method was used for obtaining optically 

pure trans-4-fluoropyrrolydine-3-ols.  

Burkholderia cepacia lipase has been proven to show the highest 

enantioselectivity as a biocatalyst for transesterification of 2-fluorocyclopentan-1-

ols and 4-fluoropyrrolydine-3-ols with vinyl acetate compared to other lipases. 

Trans-2-fluorocyclopentan-1-ols were converted into (1R,2S)- and (1S,2R)-

cis-2-fluorocyclopentan-1-amines as well as 4-fluoropyrrolydine-3-ols were 

converted into 4-fluoropyrrolydine-3-amines using the Mitsunobu reaction. The 

absolute configuration of enantiomerically pure 2-fluorocyclopentan-1-ols was 

determined by the Kazlauskas rule. 

In contrast to the multi-step and difficult asymmetric metal complex 
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synthesis of chiral 2-fluorocyclopentan-1-ols, this methodology is simple and uses 

commercially available lipases. 

In the course of research stereoisomers of cis- and trans-2-bromo-2,3-

dihydro-1H-inden-1-ols were obtained in the form of two pairs of enantiomers and 

two pairs of diastereoisomers, the configuration of which was proven using the 

Kazlauskas rule and X-ray structural analysis. 

The geometric configuration of cis- and trans-stereoisomers of 2-bromo-2,3-

dihydro-1H-inden-1-ols was proven by the NOE NMR program, the Karplus 

equation, as well as X-ray structural analysis. (1S,2R)-, (1R,2S)-, (1R,2R)- (1S,2S)-

enantiomerically pure stereoisomers of 2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol were 

obtained using biocatalytic separation of the corresponding racemates. 

Burkholderia cepacia lipase showed extremely high enantioselectivity as a 

biocatalyst for the kinetic resolution of racemic 2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-

ols.  

All samples of fluoro-, chloro-, bromodihydroindenols were resolved into 

(S)- and (R)-enantiomers, isolated and characterized using physical and chemical 

methods. Racemic and enantiomerically pure (S)- and (R)-enantiomers were 

investigated using chiral HPLC and Mosher acid derivatization. A comparison of 

the stereochemical properties of the products obtained by enzymatic resolution, 

chiral HPLC, and X-ray structural analysis showed an unambiguous determination 

of the absolute configuration. 

The practical significance of the obtained results lies in the development of a 

preparatively convenient biocatalytic enantioselective method for the synthesis of 

chiral cycloalkanols and 2,3-dihydro-1H-indenols and creation of highly effective 

approaches to the preparation of chiral five-membered cyclic synthons based on 

them, namely, cyclopentanol derivatives, halo-2,3-dehydro-1H-indenols, 2,3-

dihydro-1H-indenediols, pyrrolidinols, tetrahydrofuranols, as well as development 

of new enantioselective approaches to the synthesis of 4-fluoroalkylpyrrolidines. 

The optical purity and absolute configuration of the compounds were 
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determined by various physical and chemical-physical methods such as 
1
H, 

13
C, 

19
F 

NMR and X-ray structural analysis. Chiral solvating reagents, derivatization with 

Mosher's acid, HPLC on chiral columns, etc. were also used. 

Key words: secondary alcohols, deracemization, biocatalysis, enzymatic 

kinetic resolution; Burkholderia cepacia lipase, Candida antarctica lipase B, 

absolute configuration, chiral HPLC, cyclopentanol derivatives, Kazlauskas rule. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Більшість сполук, що є 

білдинг блоками для лікарських препаратів, або біологічно активних сполук, 

існують у вигляді оптично чистих речовин заданої конфігурації. Проте, 

синтез таких сполук, наприклад, вторинних спиртів, вимагає вирішення 

такого завдання як – формування оптичного центра заданої конфігурації. 

Одним із доступних методів отримання оптично активних сполук, є 

кінетичне ензиматичне розділення. Вигідною перевагою цього способу є 

можливість виділення одразу двох енантіомерів, на відміну від інших 

методів, використання яких, як правило, приводить тільки до одного із 

стереомерів. 

У фармацевтичній промисловості хіральні циклічні та гетероциклічні 

вторинні спирти можуть служити вихідними сполуками для синтезу багатьох 

хіральних препаратів, таких як флосонол, (-)-прозопінін, (R)-ладостігіл, 

сертралін, фосампренавір, апрепітант та інші. 

Саме тому дослідження препаративних методів синтезу хіральних 

циклічних вторинних спиртів, зокрема похідних циклопентанолів та їх 

аналогів високої енантіомерної чистоти є актуальною та науково 

обгрунтованою проблемою. 

Оптично активні гало-2,1-дигідро-1Н-інденоли та дигідроіндендіоли, в 

будові яких є циклопентанол, є компонентами багатьох біологічно активних 

сполук. Вони привертають значну увагу як білдинг блоки для синтезу 

важливих фармацевтичних препаратів, пептидних нуклеїнових кислот та 

біорегуляторів. Наприклад, індинавір, ядром якого є інданол з оптично 

активними гідрокси- та аміно- функціями, є пероральним препаратом, який 

використовується для терапії інфекції вірусу імунодефіциту людини. 

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

виконувалася в рамках бюджетних наукових тем Інституту біоорганічної 

хімії та нафтохімії НАН України “2.1.10.28-18. Розробка методів 
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асиметричного синтезу сполук з потенційною біологічною активністю” 

(2017-2021 рр., № держреєстрації 0118U003121), “ЦПФД 1-17. Синтези 

азотистих гетероциклів і фосфороорганічних сполук та дослідження їх 

біологічної активності.  Синтези нових потенційно біоактивних 

фосфорорганічних сполук.” (2017-2021 рр., № держреєстрації 0117U000096). 

Грант НАН України дослідницькою групою молодих вчених НАН 

України «Ферментативна дерацемізація і синтез хіральних потенційно 

біоактивних сполук» (2021-2022 рр. № держ. реєстрації 0121U110488). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала у дослідженні 

енантіоселективних ферментативних методів розділення і дерацемізації 

біологічно цікавих циклоалканолів, 2,3-дигідро-1Н-інденолів, піролідинів, 

тетрагідрофуранів, a також у розробці нових підходів до синтезу субстратів 

для таких перетворень і розкритті синтетичного потенціалу одержаних 

продуктів для побудови нових функціональних систем. Мета також полягала 

у визначенні абсолютних конфігурацій отриманих сполук. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні 

задачі: 

 отримання енантіомерно чистих цис і транс циклопентанолів та 

інших п’ятичленних систем, що містять оптично активні групи з 

використанням методів ферментативного розділення; 

 отримання енантіомерно чистих похідних 2,3-дигідро-1Н-

інденолів з використанням методів ферментативного розділення; 

 отримання енантіомерно чистих, заміщених в ароматичному ядрі, 

2,3-дигідро-1Н-індандіолів з використанням методів ферментативного 

розділення; 

 доведення абсолютної конфігурації одержаних сполук з 

використанням правила Казлаускаса, хіральної ВЕРХ та 

рентгеноструктурного аналізу; 

 дослідити визначення абсолютної конфігурації 2,3-дигідро-1Н-
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інденолів методами конвергентного ферментативного аналізу та хіральної 

ВЕРХ. 

Об’єкти дослідження: хіральні похідні циклопентанолів, похідні 

хіральних гало-2,3-дигідро-1Н-інденолів, 2,3-дигідро-1Н-індендіолів; 

піролідинів, тетрагідрофуранів, синтетичний потенціал хіральних 

п’ятичлених циклічних синтонів. 

Предмет дослідження: Синтез хіральних похідних циклопентанолів, 

похідних хіральних гало-2,3-дигідро-1Н-інденолів, 2,3-дигідро-1Н-

індандіолів; піролідинолів, тетрагідрофуранолів, синтетичний потенціал 

хіральних п’ятичленних синтонів, а також визначення енантіомерної чистоти 

і абсолютної конфігурації одержаних сполук. 

Методи дослідження: органічний синтез, колонкова хроматографія, 

препаративна високоефективна рідинна хроматографія, спектральні методи 

(ЯМР-спектроскопія), хроматомас-спектрометрія, елементний аналіз, 

рентгеноструктурні дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на основі 

комбінованого використання ферментативного аналізу, правила Казлаускаса 

і хіральної ВЕРХ підвищена точність визначення абсолютних конфігурацій 

2,3-дигідро-1Н-інденолів. Результати конвергентних визначень абсолютної 

конфігурації повністю збігаються, що вказує на те, що запропонована 

методика є надійною і може бути використана в рутинній роботі з 

п’ятичленними вторинними спиртами. В результаті були визначені 

абсолютні конфігурації ряду 2,3-дигідро-1Н-інденолів, а також виправлені 

помилки в раніше опублікованих в хімічній літературі визначеннях 

абсолютних конфігурацій. 

Доведено, що біокаталізатор Burkholderia cepacia дозволяє отримувати 

не тільки обидва оптичні енантіомери 2,3-дигідро-1Н-інденолів та 2,3-

дигідроіндандіолів з високими виходами, а і досягати високої енантіомерної 

чистоти зазначених сполук при кімнатній температурі та використанні 
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помірної кількості біокаталізатора. 

Доведено, що введення об'ємного трет-бутилдиметилсилілокси 

замісника в ароматичний цикл збільшує ефективність кінетичної 

дерацемізації 2,3-дигідро-1Н-індандіолів. 

Вперше енантіомерно чисті (1R,2S)-, (1S,2R)-, (1S,2S)- та (1R,2R)-2-

фторциклопентан-1-оли були отримані шляхом біокаталітичного кінетичного 

розділення з високими виходами і енантіомерними надлишками.  

Транс-2-фторциклопентан-1-оли були перетворені в (1R,2S)- та (1S,2R)-

цис-2-фторциклопентан-1-аміни за допомогою реакції Міцунобу. На основі 

отриманих результатів вперше було синтезовано хіральні 4-фторпіролідин-3-

оли та 4-фтор-піролідин-3-аміни з високим значенням ее. 

Абсолютна конфігурація енантіомерно чистих 2-фторциклопентан-1-

олів визначали згідно з правилом Казлаускаса. На відміну від 

багатостадійного і важкодоступного асиметричного металокомплексного 

синтезу хіральних 2-фторциклопентан-1-олів, ця методологія проста і 

використовує комерційно доступні ліпази. 

Енантіомерно чисті (1R,2S)-; (1S,2R)- та (1S,2R)-, (1S,2R)- стереоізомери 

2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олів також було отримано біокаталітичним 

кінетичним методом розділення відповідних рацематів. Усі чотири 

стереоізомери 2-бром-2,3-дигідро-1Н-індан-1-олів отримано у вигляді двох 

пар енантіомерів і двох пар діастереоізомерів, абсолютну конфігурацію яких 

встановлено за допомогою емпіричного правила Казлаускаса та 

монокристалічного рентгеноструктурного аналізу.  

Розроблений універсальний метод синтезу транс-оптично активних 

п’ятичленних циклічних діолів, що дозволяє отримати хіральні речовини з 

високими виходами та значенням ее. 

Ліпаза Burkholderia cepacia продемонструвала високу 

енантіоселективність для кінетичного розділення рацемічних 2-бром-2,3-

дигідро-1Н-індан-1-олів, 2-фторциклопентан-1-олів та транс- п’ятичленних 
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циклічних діолів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

препаративно зручного біокаталітичного енантіоселективного синтезу 

хіральних циклоалканолів і 2,3-дигідро-1Н-інденолів та створенні на основі 

отриманих результатів оригінальних синтетичних підходів до одержання 

оптично активних похідних циклопентандіолу, гало-2,3-дигідро-1Н-

інденолів, 2,3-дигідро-1Н-індандіолів, а також розробленні вдосконалених 

енантіоселективних підходів до синтезу 1,2-фторциклопентанолів, 1,2-

амінофторциклопентанів, 4-фторпіролідин-3-олів та та 4-фтор-піролідин-3-

аміни у мультиграмових кількостях. 

Особистий внесок здобувача є визначальним на всіх етапах 

дослідження. Формування наукового напрямку роботи, вибір об’єктів 

дослідження, генерування ідей, планування експериментів, основний обсяг 

експериментальної роботи, аналіз та інтерпретація спектральних даних, 

встановлення будови синтезованих сполук, узагальнення отриманих 

результатів та формулювання висновків дисертаційної роботи виконані 

особисто здобувачем. Постановка задачі та обговорення результатів 

проведені із науковим керівником член-кор. НАН України, д.х.н., проф. О. І. 

Колодяжним, окремих етапів роботи – разом з д.х.н., ст. дослідн. А. О. 

Колодяжною. 

Рентгеноструктурні дослідження виконані у співпраці з к.х.н. Е. Б. 

Русановим. 

Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів 

мають відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей 

здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи були представлені на національних та міжнародних конференціях: 

Ювілейна ХХV конференція з органічної та біоорганічної хімії (17 вересня 

2019 року, Луцьк); Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі 
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хімії: дослідження та перспективи» (15 квітня 2021 року, Житомир); ХVІII 

Наукова конференція «Львівські хімічні читання» (31 травня 2021 року, 

Львів); ХХXVІ Наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії (17 

червня 2021 року, Київ); ХХXVІІ Наукова конференція з біоорганічної хімії 

та нафтохімії (16 червня 2022 року, Київ).  

Публікації за темою дисертації. За темою дисертації опубліковано 5 

статей у наукових фахових періодичних виданнях, з яких 3 статі у 

міжнародних виданнях. Опубліковано 6 тез доповідей на українських та 

міжнародних наукових конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із 

анотації, вступу, п'яти розділів, загальних висновків та списку використаних 

джерел та 2 додатків. Перший розділ є літературним оглядом, присвячений 

методам синтезу хіральних п'ятичленних циклічних сполук. Другий розділ 

присвячено ферментативній дерацемізації циклоалканолів. Третій розділ 

присвячено дерацемізації похідних 2,3-дигідро-1Н-інденолів. У четвертому 

розділі розглянуті стереохімічні дослідження циклоалканолів. Обсяг 

основного тексту дисертації складає 158 сторінок друкованого тексту та 108 

сторінок додатків. Робота ілюстрована 5 таблицями, 30 рисунками та 62 

схемами. Список використаних джерел містить 180 найменувань. Загальний 

обсяг дисертації 266 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

РОЗДІЛ 1 

МЕТОДИ СИНТЕЗУ ХІРАЛЬНИХ ЦИКЛОАЛКАНОЛІВ 

(Літературний огляд) 

Оптично активні гало-2,3-дигідро-1Н-інденоли та дигідроіндендіоли 

входять до складу багатьох біологічно активних природних сполук. Вони 

привертають пильну увагу хіміків як вихідні сполуки для синтезу важливих 

фармацевтичних препаратів та біорегуляторів. Наприклад, індинавір є 

пероральним препаратом, який використовується для терапії ВІЛ [1].  

Також у фармацевтичній промисловості оптично активні циклічні та 

гетероциклічні спирти можуть служити проміжними продуктами для 

створення багатьох хіральних препаратів, таких як флосонол, (-)-прозопінін, 

(R)-ладостігіл, сертралін, фосампренавір, сулопенем, езетиміб, апрепітант 

тощо [2, 3]. 

За останні кілька десятиліть синтез енантіочистих сполук став 

привабливою галуззю завдяки зростаючому попиту на фармацевтичні та 

біологічно активні засоби та натуральні продукти [4]. Існує багато класичних 

методів, за допомогою яких синтезують рацемічні сполуки, зокрема, що 

містять циклопентанове кільце або циклічні п’ятичленні фрагменти в своїй 

структурі – саме такими є гало-2,3-дигідро-1Н-інденоли та 

дигідроіндендіоли. В той же час, зацікавленість викликає синтез аналогів 

таких оптично активних сполук. Відомо, що оптична активність має 

величезний вплив на біологічну активність тої чи іншої молекули. Останнім 

часом, вимоги до оптичної чистоти сполук значно виросли, а отже – виріс і 

попит на способи отримання цих сполук із заданою оптичною чистотою, а 

також з’явилася необхідність не тільки в високій оптичній чистоті, а й у 

однозначному визначенні абсолютної конфігурації отриманих сполук. Згідно 

вимогам Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та 

медикаментів США (FDA) сучасні фармпрепарати можуть патентуватися, а в 
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багатьох випадках застосовуватись лише в енантіомерно чистій формі, з 

однозначно встановленою абсолютною конфігурацією. Саме тому розробка 

простих методів синтезу оптично активних сполук з визначеною 

конфігурацією зараз є вкрай актуальним питанням. На сьогоднішній день 

основні стратегії до синезу хіральних циклічних та гетероциклічніих спиртів 

– хімічні і ферментативні методи. В більшості хімічних методів, що 

застосовуються використовують комплексні хіральні каталізатори 

асиметричного окислювально-відновного процесу, а також реакції розкриття 

циклічних структур, які вимагають жорстких умов [5–8]. У свою чергу, 

велика кількість ферментативних методів використовують 

алкогольдегідрогеназу або різні редуктази для каталізу асиметричного 

відновлення зв’язку C=O [9,10]. Фермент P450 або діоксигенази для 

асиметричного гідроксилювання C–H зв’язку [11,12] і ліпази для 

асиметричного гідролізу зв’язку C–O [13,14]. Однак у порівнянні з іншими 

типами хіральних спиртів, синтез хіральних циклічних і гетероциклічних 

спиртів з високою регіоселективністю і стереоселективністю для природних 

ферментів має кілька проблем. Зокрема, природні ферменти мають низьку 

каталітичну активність і селективність по відношенню до молекул, що 

містять об'ємні замісники або замісники однакового розміру на кільці. Але з 

розвитком білкової інженерії, перепроектування обчислень і високої 

пропускної здатності технології скринінгу, біокаталіз стає перспективною 

альтернативою традиційному каталізу і буде частіше використовуватися в 

майбутньому як потужний і добре передбачуваний, в плані отриманих 

результатів, інструмент [15,16]. 

Даний розділ роботи присвячений останнім досягненням в області 

синтезу хіральних циклічних та гетероциклічних спиртів та їх похідних.  

Для цього розглянемо основні підходи до їх отримання. Відповідно до 

опрацьованої літератури, способи отримання розділимо на 3 категорії: 

 Отримання зазначених сполук за допомогою ензимів; 
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 Отримання оптично активних спиртів та їх похідних за 

допомогою використання металовмісних комплексів та сполук; 

 Інші методи. 

 

1.1. Отримання енантіомерно чистих вторинних спиртів за 

допомогою ферментів 

Отримання оптично активних спиртів за допомогою ензимів можна 

загалом розділити на дві групи: 

1. Отримання рацематів спиртів з подальшим іхнім ензиматичним 

ацилюванням та розділенням на ацетат (R) та (S) спирт, що не прореагував; 

2. Отримання рацематів ацетатів з подальшим їхнім ензиматичним 

гідролізом та розділенням гідролізованого спирту (R) та ацетатом (S), що не 

вступив в реакцію гідроліза. 

Хіральні вторинні спирти є важливим класом органічних молекул, 

оскільки вони легко перетворюються на відповідні хіральні будівельні блоки 

для багатьох біологічно активних натуральних та синтетичних продуктів. 

 

1.1.1 Отримання енантіомерно чистих вторинних спиртів  

ензиматичним ацилюванням 

Найбільш поширені способи отримання оптично активних вторинних 

спиртів – це, безумовно, ензиматичне ацилювання рацемічного спирту (1.1) 

в присутності різних ензимів та різних ацилюючих реагентів на прикладі 

інданола (схема 1.1). 

 

Схема 1.1 

Класичні приклади такого використання ензимів наведено в статті [17]. 
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Але, також, в даному джерелі замість класичних ацилюючих реагентів, таких 

як вініл- або ізопропенілацетати, використовують бурштиновий ангідрид, 

який до цього використовували також у схожих перетвореннях, на 

циклобутанових похідних [18]. І, в той же час, описану процедуру з 

використанням бурштинового ангідриду в промислових масштабах також 

було описано раніше А. Л. Гутманом [19]. 

Оскільки будова проміжного ацил-ферменту отримується внаслідок 

реакції ферменту з ацилюючим агентом і залежить від останнього [20-23], то 

в статті [17] також визначали активність та енантіоселективність, в 

залежності від будови ацилюючого агента, що використовується. 

В загальному випадку, схема наведених перетворень виглядає як 

зображено на схемі 1.2. 

 

 

Схема 1.2 

В даній статті [17] використовувалися такі ензими, як Pseudomonas 

fluorescens lipase (PFL) та Candida Antarctica lipase B (CAL B). 



 

31 

Результати, отримані внаслідок цих перетворень були в межах 30-99% 

ее для енантіомеру, що не вступав в реакцію (S) (1.6) та 67-99% ее для естеру 

(1.5), що в подальшому, для отримання спиртів, підлягав ензиматичному 

гідролізу (R). Тобто, запропонований метод використання бурштинового 

ангідриду мав певні недоліки, в тому числі, у ряду випадків – низьку 

енантіоселективність, що було доведено в порінянні з іншими ацилюючими 

агентами [24]. На одному з модельних субстратів (1.4), описане перетворення 

виглядало так, як зображено на схемі 1.3. 

 

 

Схема 1.3 

За допомогою наведеного перетворення, було отримано, наприклад, 

такі сполуки з ее від 40 до 99%. 

 

 

Рисунок 1.1 

Було показано, що використання циклічних ангідридів як ацилюючих 

агентів, має деякі переваги перед використанням вінілових естерів [25-28]. 

Продукт, отриманий в результаті ацилювання, є напівестером який легко 

відокремлюється від спирту, що не прореагував, екстракцією водним 

розчином бікарбонату натрію, що дозволяє виключити хроматографічне 
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розділення отриманої суміші продукт ацилювання+спирт. Крім того, 

напівестер переходить в енантіомерний спирт шляхом омилення.  

Енантіомерну чистоту як спирту, що не прореагував, так і отриманого 

за допомогою омилення виміряно за допомогою хіральної ВЕРХ, що знижує 

вірогідність похибки в отриманих результатах. Також, в даній роботі при 

аналізі отриманих сполук, було підібрано велику кількість систем для ВЕРХ 

разом із часом виходу кожного, з отриманих енантіомерів. 

Також, було визначено, що використання багатосубстратної процедури 

в ензиматичному ацилювання бурштиновим ангідридом, що каталізується 

ензимом CAL-B, дозволяє провести оцінку енантіоселективності, 

конкретного ферменту для певного субстрату. В масштабі отриманих 

результатів видно, що енантіомерна чистота внаслідок проведеного 

експерименту має великий діапазон – від 33 до 99% ее для обох енантіомерів, 

що не може вважатися універсальним підходом для отримання оптично 

активних речовин. До того ж, на відміну від наведеного у статті методу з 

використанням бурштинового ангідриду (БА), використання класичних 

ацилюючих реагентів, таких як пропеніл ацетат або вініл ацетат в тандемі з 

цими ж ензимами (а саме, наприклад, Novozym 435, він же  Candida 

Antarctica lipase або CAL-B) дають набагато кращі результати в плані 

оптичної чистоти отриманих сполук, а також виходу відносно теоретичного. 

Це стосується як для спирту, що не ацилюється 1.6 (S), так і для спирту 1.7, 

який отримують в результаті гідролізу відповідного ацетату (R) [29,30].   

Для того, щоб оцінити вдалість обраного ацилюючого агента, було 

проаналізовано певну кількість робіт інших авторів, які розглядали реакцію 

ензиматичної переестерефікації на прикладі схожих з інданолами субстратах. 

У різних статтях використовували один і той же ацилюючий реагент – вініл 

ацетат, але різні ензими – такі як:  Thermomyces lanuginosus 

lipase [31],  Burkholderia cepacia lipase [32], та  Candida Antarctica lipase B 

[33]. 
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Завдяки цій вибірці, можна побачити, що з вініл- та пропенілацетатом 

працюють широкий спектр ензимів, на відміну від ензиматичного 

ацилювання з БА. 

 

 

Схема 1.4 

Oтримані результати були в межах 85-99% ее для обох енантіомерів, 

що є вище, аніж у роботі з бурштиновим ангідридом [19]. А отже, обраний в 

описаній вище роботі ангідрид, в якості реагенту для ензиматичного 

ацилювання, був не дуже вдалим, як виявилося на практиці, на відміну від 

стандартних пропеніл- та вініл-ацетатів, не дивлячись на зазначені вище 

переваги. 

Продовжуючи аналіз літератури за критеріями ензиматичного 

ацилювання, також варто зазначити наявність літературних методів 

використання ензимів в тандемі із іонними рідинами [34]. Іонні рідини (ІР) 

мають хороші властивості як реакційних середовищ у хімічних реакціях; 

вони менш летючі, менш горючі та мають низький рівень токсичності і 

унікальну розчинність для органічних і неорганічних матеріалів, на відміну 

від класичних органічних розчинників [35-41]. Також, варто вказати, що ІР 

використовуються як середовище (розчинник) для ензиматичних 

перетворень – ацилювання та гідролізу [42-50].  

В роботі [34] було виявлено, що 1-бутил-2,3-диметилімідазолій 

3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-декаоксацетилтриаконтилсульфат (цетил-ПЕГ10 

сульфат) (IL1) спрацював як активуючий агент ліпази Burkholderia cepacia 
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[51, 52] та показав високу реакційну здатність на багатьох вторинних спиртах 

у звичайних органічних розчинниках [53-55], приклад отриманих сполук в 

умовах такої реакції зображено на схемі 1.5. 

 

 

Схема 1.5 

Таким способом, було отримано велику кількість оптично активних 

вторинних спиртів з високою оптичною чистотою (від 85 у випадку 1.19 до 

99% ее, у випадку 1.17). Варто відмітити, що для всіх субстратів дана ліпаза 

каталізує ацилювання очікуваного енантіомеру, згідно з правилом 

Казлаускаса [56]. 

 

1.1.2 Ензиматичний гідроліз рацемічних ацетатів 

Іншим глобальним підходом для отримання оптично активних 

вторинних спиртів, є ензиматичний гідроліз рацемічних ацетатів. 

Класичним методом такого гідролізу є двофазний гідроліз за участі 

речовини (ацетату), розчинника – як правило – МТБЕ, діетиловий етер, 

толуол або інший розчинник, що не змішується з водним шаром, фосфатний 

буфер (pH=7-7.2) та підібраного специфічного ензиму [57]. В більшості 

випадків – це ліпаза CAL B [58, 59], Amano PS або CAL А [60]. Порівнюючи 
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результати наведених робіт, маємо чітку картину про доцільніше 

використання ліпази CAL B через високі виходи (40-45%) та високу 

стереоселективність (90-99% ее) під час проведення ензиматичного гідролізу.  

Так, у роботі [58] для ензиматичного гідролізу одними з обраних 

модельних субстратів були речовини, що мають циклічний спиртовий 

фрагмент в своїй будові (рисунок 1.2).  

 

 

Рисунок 1.2 

Гідроліз наведених рацемічних ацетатів (1.21, 1.22, 1.23, 1.24) 

проводили двома шляхами –А та В, як показано на схемі 1.6. 

 

 

Схема 1.6 

Перший з обраних у статті шляхів (А) є більш універсальним та 

класичним, відповідно до раніше описаних перетворень [61, 62]. Результати 

цього методу показали хороші результати при кімнатній температурі, за 48 

годин. Суміш після проходження гідролізу виділили та розділили за 

допомогою колонкової хроматографії. Отримали виходи на рівні 40-45% та 

ее приблизно 90-99%.  

У другому випадку (В) використовували все те ж саме, але замість 

буферного розчину був карбонат натрію, тобто гідроліз проводили в 
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безводному середовищі, таким же чином, як і було описано раніше [42]. 

Виходячи з результатів, отриманих на тих же субстратах, на яких проводили 

попередне дослідження було виявлено, що використання методу В простіше 

в плані реалізації, через зменшення витрат на обробку двофазної системи, яка 

є у гідролізі з буферним розчином – тобто виключається екстракція. Але на 

половині із субстратів ее був майже вдвічі менший, аніж в попередньому 

досліді – від 57 до 70% ее. 

Також, питання гідролізу, що протікає не в розчині води, а з 

каталітичною кількістю води, для циклоалканоловмісних сполук, в тому 

числі, було розглянуто ще в одній статті [64], який проводили у різних 

розчинниках (гексан, толуол, етер тощо) та з різними ензимами (CAL B, PCL, 

CCL, CRL тощо), загальна схема розглягутого перетворення зображена на 

схемі 1.7. Цікавість до даного типу гідролізу пояснюється тим, що 

ферментативний гідроліз у двофазних середовищах (вода, або буфер та 

органічний розчинник) обмежений через два головних недоліки; перший – це 

зниження енантіоселективності ліпази за рахунок природи співрозчинника 

(води); друге – складність контролю значення рН водного розчину під час 

процедури гідролізу (адже відомо, що зниження рН нижче 7 зумовлює 

уповільнення ензиматичного гідролізу через несприятливі умови для 

життедіяльності ензимів) [65]. Ці обмеження пояснюють його помірне 

застосування для ензиматичного гідроліза вторинних [66-71] та первинних 

ацетатів [72-74] порівняно з ферментативною переетерифікацією 

(ацилюванням), що розглядалася у розділі раніше. 

 

Схема 1.7 
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Був визначений найоптимальніший ензим та розчинник для гідролізу, 

що протікає без значної кількості води (схема 1.8), також досліджували вплив 

карбонатних солей на результат ферментативного гідролізу ацетату (1.25а) в 

неводних органічних середовищах. Було досліджено вплив природи 

протиіона карбонату на проходження реакції, для цього обрали Na
+
, K

+
 та 

Ca
2+

. 

 

 

Схема 1.8 

В результаті порівнянь ензиматичних гідролізів, що протікали в 

присутності різних солей (катіонів), маємо – природа катіона значним чином 

на протікання гідролізу не впливає, за даними, наведеними у статті [64]. 

Не дивлячись на низку досліджень щодо гідролізу, що протікає без 

значної кількості води [72-74], поширенішим є двофазний гідроліз, який 

набув широкого застосування в тому числі як до гетероциклічних [74], так і 

циклопентанових систем та інших насичених циклів [76-80]. 

У статті [75] розглянуто отримання енантіочистих похідних 4-

оксизаміщених 3-амінопіролідинів (1.28), тобто також гетероциклічних 

систем, але в інший спосіб – використовуючи Салени (що будуть 

розглядатися далі у роботі). Ананлізуючи отриманні дані, видно перевагу 

ензиматичного підходу, через обмеженість в отриманні обох енантіомерів 

для порівняльної характеристики їх в умовах реакції, яку розглянуто у статті. 

Отримані гетероциклічні сполуки, які можуть отримуватися, в тому числі, 

способом як у вищезазначеній статті [7], були використані як каталізатори 

для асиметричної, антиселективної реакції Манніха (схема 1.9; PMP = p-

метоксифеніл; PG = захисна група). Було доведено високу каталітичну 
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активність отриманих оптично активних похідних піролідину (до 0,01 

моль %) і стереоселективність. 

 

 

Схема 1.9 

Дана робота є прикладом не тільки методу отримання оптично 

активних спиртів, а і подальшого використання отриманих сполук 

безпосередньо у синтезі або як синтетичних блоків.  

А у статті [77] розглядається повний ряд піролідинових нуклеотидів, 

(3R)- і (3S)-3-(гуанін-9-іл)піролідин-1-N-ілкарбонілфосфонових кислот і 

(3S,4R)-, (3R,4S)-, (3S,4S)- та (3R,4R)-4-(гуанін-9-іл)-3-гідроксипіролідин-1-N-

ілкарбонілфосфонові кислоти, що були визначені як потенційні інгібітори 

пуринової нуклеозидфосфорилази (PNP), виділеної з периферійних 

мононуклеарних клітин крові (PBMCs) (рисунок 1.3). Як видно, в їх будові 

(1.33 та 1.34) присутній піролідин та оптично активна гідрокси або аміно і 

гідроксильна група, прекурсори цих сполук були отримані шляхом 

ензиматичного гідролізу відповідних рацематів за допомогою ензимів CAL А 

та CAL B. 



 

39 

 

Рисунок 1.3 

Також, на рисунку 1.4 показано три приклади фармакологічно 

активних молекул, що містять піролідиновий фрагмент з оптичноактивною 

вторинною спиртовою групою: піролідинове похідне гуаніну є новим класом 

бісубстратних інгібіторів пуринового нуклеозиду людини, похідне хінолону 

виявляє антибактеріальну активність і похідні 1,4-піразину заявлені як 

вивільняючі кортикотропін, антагоністи рецепторів. 

 

 

Рисунок 1.4 

Отже, підхід до отримання оптично активних дизаміщених піролідинів 

та тетрагідрофуранів є важливим синтетичним питанням, яке і розглядається 

у статті [81] шляхом ензиматичного гідролізу рацемічних ацетатів за 

допомогою ензимів типу CAL B та CAL А у водному середовищі. 

В даній роботі [81] отримання оптично активних спиртів (1.40 та 1.43) 

можна зобразити за допомогою схеми для транс ізомерів – схема 1.10, а для 

цис – схема 1.11. 
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Схема 1.10 

 

 

Схема 1.11 

Використовуючи в даних схемах 2 види ензимів, було показано, що 

обидва вони мають однаково високу стереоселективність (приблизно 99% 

ее), за одним виключенням – при використанні ензиму CAL А, ензиматичний 

гідроліз відбувався відносно повільніше, аніж у випадку використання CAL 

B (загалом – при використанні Burkholderia cepacia lipase В, реакція 

проходить швидше в 2-2.5 рази) – такі дані були отримані для цис рацематів. 

Отримані ж результати для транс ізомерів були дуже схожі на результати, 

отримані в випадку гідролізу цис-ізомеру – висока енантіоселективність і 

різна швидкість реакції залежно від біокаталізатора, що використовується.  
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Схема 1.12 

Процес, який каталізував CAL-A, був повільним, в той же час, через 

три години реакції було досягнуто 50% конверсії за допомогою CAL-B. 

Варто зазначити, що в даному випадку при гідролізі ацетату (1.44) 

використовують не фосфатний буфер, а звичайну дистильовану воду, що, як 

стверджують автори ніяк не впливало на перебіг реакції, більш того – 

конверсії у всіх зазначених у статті випадках становили 50%, а отже реакція 

не зупинялася через кислотний рН (схема 1.12). Також, для проведення 

гідролізу було обрано фенілацетати, ацильний фрагмент яких мав бензольне 

кільце, замість метильної групи, що давало можливість спростити аналіз 

колонкової хроматогрфії за допомогою ТШХ (ароматичний фрагмент 

проявляється в УФ світлі). Реакції проводили при 30°С в органічному 

розчиннику (tBuOMe), використовуючи 10 екв. води і ліпази Candida 

Antarctica (CAL A і CAL-B), Burkholderia cepacia (PSL-IM) і Thermomyces 

lanuginosus (TL-IM) – 1/10 від маси субстрату. В процесі дослідження 

виявили, що в присутності останніх двох ліпаз (Burkholderia cepacia (PSL-

IM) і Thermomyces lanuginosus (TL-IM)) гідроліз майже не відбувався. 

Слід зазначити, що для всіх субстратів ліпаза каталізує гідроліз 

очікуваного енантіомеру, згідно з правилом Казлаускаса [56]. 
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1.2 Отримання оптично активних спиртів та їх похідних за 

допомогою використання металовмісних комплексів та реагентів 

Наступний підхід для отримання оптично активних вторинних спиртів 

та діолів – використання металорганічних комплексів.  

 

1.2.1 Отримання оптично активних спиртів відкриттям епоксидів з 

використанням металовмісних комплексів та сполук 

Першим з каталізаторів, вартим уваги є, безумовно, сален кобальт-

вмісний комплекс, який можна приготувати, без додаткових очисток. 

Застосовується даний каталізатор для кінетичного розділення епоксидів за 

допомогою нуклеофільного розкриття кільця водою, фенолами та 

первинними спиртами тощо [82]. Загальна схема використання мономерного 

салену, як каталізатора на прикладі циклопентанового епосиду (1.48) 

зображена на схемі 1.13, а сам комплекс (1.50а-1.50с) та узагальнена схема 

його застосування – на схемі 1.14. 

 

 

Схема 1.13 

 

        

      1.50a: X=OTf; 1.50b=OTs; 1.50c=(1S)-

(+)-10-camphorsulfonate 

Схема 1.14 
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Серед широкого спектру органічних перетворень, що каталізуються з 

високою енантіоселективністю хіральними саленовими комплексами 

кобальту [83], реакції розкриття епоксидного кільця, мабуть, найбільш 

значимі з синтетичної точки зору. Зокрема, гідролітичне кінетичне 

розділення (HKR), що каталізується хіральним мономерним саленовим 

комплексом кобальту (1.50а-с) забезпечує загальний підхід до приготування 

обох енантіочистих кінцевих епоксидів та високоенантіозбагачених 1,2-

діолів (схема 1.13) [84-95]. Мономерний комплекс  також застосовувався з 

обмеженим успіхом для розкриття епоксидів фенолами [96] і первинними 

спиртами [97, 98] кінцевих епоксидів, енантіозбагачені α-арилоксиспирти та 

N-захищені 1-аміно-2-спиртами відповідно [99-103]. Інші класи нуклеофілів 

та епоксидів, загалом, не використовуються в зазначеному перетворенні [104, 

105]. За допомогою даного каталізатора можна отримати велику кількість 

оптично активних спиртів, в залежності від нуклеофілу, що вступає в 

реакцію. Приклади отриманих речовин наведені нижче у схемі 1.15 (при 

взаємодії з водою).  

 

Схема 1.15 

Також, варто зазначити, що за допомогою даного комплексу можна 

отримати обидва енантіомери, в залежності від того, який з ізомерів 

включений в будову молекули самого салену (1.50а-с). Але, як і в більшості 
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випадків з іншими методами отримання, даний метод має певні обмеження. 

Такими є, наприклад, невисокі виходи оптично активних речовин відносно 

рацемату, що вступає в реакцію – на рівні 20-40%, в той час, як не 

прореагувавший єпоксид, хоча і є оптично активним, але має невисоку 

оптичну чистоту – 60-85% ее. Також, виходячи з принципу роботи даного 

каталізатора маємо – з рацемату при взаємодії з саленом ми отримуємо 

тільки один енантіомер спирту, для того, щоб отримати його антипод нам 

необхідно використовувати інший сален (протилежної конфігурації) та другу 

порцію рацемату. Отримані оптично активні спирти та діоли за допомогою 

такого методу мають високий рівень ее (85-99%). Отже, в випадках, коли 

немає необхідності отримання двох енантіомерів, цей метод доволі 

доступний та простий у застосуванні. 

Кобальт-вмісний каталізатор легко готується в мультиграмових 

кількостях з недорогих, комерційно доступних матеріалів і може вільно 

використовуватись в лабораторний умовах у будь-якому масштабі. А 

розділення отриманих речовин зводиться до звичайної фракційної перегонки 

або колонкової хроматографії (суміші отриманий спирт та вихідний 

епоксид). 

Також, говорячи про розкриття епоксидів металовмісними 

комплексами, варто розглянути роботу [106]. У даному випадку 

розглядається розкриття циклогексан епоксиду (1.55) та його гомологів за 

допомогою аніону фтору з утворенням транс – фтор-гідрокси циклічної 

сполуки (схема 1.16). Фтор аніон генерують в присутності кобальт-вмісного 

каталізатора 1.59, як кислоти Льюіса та основи (аміну, наприклад – 1.57), як 

зображено на схемі 1.16 на прикладі розкриття  циклогексанового епоксиду. 
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Схема 1.16 

Раніше описані асиметричні методи для каталітичного утворення 

зв'язку C-F з електрофільними еквівалентами «F+», призводили до 

високоенантіозбагачених R-фторкарбонільних сполук і алілових фторидів 

[107]. В даній роботі описано подвійну каталітичну систему, яка сприяє 

високоенантіоселективному розкриттю епоксидних систему у транс-фтор 

гідрокси вмісну циклічну сполуку. Описані реакції успішно протікали при 

кімнатній температурі з використанням комерційно доступного 

бензоїлфториду як джерела фтору. 

Методи утворення зв'язку C-F з використанням легкодоступного 

джерела фторид-іону зазвичай вимагають умов пришвидшення реакції [108]. 

У протонному середовищі, фторид-іон стає нереакційноздатним через 

сольватацію, тоді як «голий» аніон зазвичай реагує як основа Бренстеда. 

Таким чином, основною перешкодою для розвитку асиметричних методів є 

знаходження джерела фтору, яке отримується у м’яких умовах та призводить 

до ефективного каталізу. HF-вмісні реагенти, такі як реактив Олаха 

(піридин*9HF), як відомо, виявляють високу реакційну здатність у реакції 

розкриття кільця рацемічного епоксиду [109]. Ці реакції проводять у 

поєднанні з хіральною кислотою Льюїса, однак, виходи знижуються від 

конкурентних реакцій та інгібування каталізатора [110]. Для того, щоб 

подолати ці проблеми, в роботі [106] була розроблена стратегія для 



 

46 

амінкаталізованної генерації HF з бензоїлфториду та спирту. 

Для приготування системи, що каталізує зазначений процес у МТБЕ 

змішують 8 мольних % аміну (DBN 1.57 чи (-)tetramisole) 1.58, додають 10 

мольних % кислоти Льюіса (в даному випадку це – кобальт вмісний 

комплекс 1.59, схема 1.16), 2 еквівалента бензоїл фториду та 4 еквіваленти 

HFIP (1,1,1,3,3,3-гексафтор ізопропиловий спирт) 1.64 та перемішують 

реакційну суміш впродовж 6 годин при кімнатній температурі. Після чого до 

цієї суміші додають субстрат, що підлягає перетворенню (епоксид) та 

перемішують при температурах 25-50°С на протязі 5-48 годин. 

Застосування цього співкаталітичного методу до розкриття кільця 

різних епоксидів ілюструє його синтетичну сферу застосування. П'яти-, 

шести-, семи- і восьмичленні циклічні епоксиди дають фторгідрини з ее=85-

95% (схема 1.17). Молекули, що містять естерну, захищену аміно функцію 

або ненасичений зв'язок  витримують умови реакції. Однак, ациклічні 

субстрати і ті, що містять основні групи, вступають у реакцію з нижчою 

селективністю. 
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Схема 1.17 

В порівнянні зі стандартними методами відкриття епоксидів, 

запропонована співкаталітична реакція проходить у м’яких умовах та є 

простим підходом до нуклеофільного фторування [111]. 

В результаті цих перетвореннь отримали результат, схожий до того, що 

отримуваля внаслідок використання саленового каталізатору [82], тобто – 

вихідний епоксид розкривається до фтор-гідрокси похідного та залишається 

епоксид, що непрореагував у вигляді оптичного антиподу до розкритого 

похідного. В той час, як чистоту отриманного спирту легко можна 

контролювати та регулювати за допомогою конверсії ступіть енантіомерної 

чистоти, то епоксид, що  непрорегував таким методам контролю не підлягає 

через об’єктивні причини (наприклад, неможливість перевірити оптичну 

чистоту без виділення, як у випалку спирту – за допомогою хлорангідрида 

Мошера, а необхідно виділити та очистити епоксид для хіральної ВЕРХ, 

інакше – отримані результати не можна буде вважати об’єктивними).  
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Наступним методом для розкриття епоксидів є метод з використанням 

сполук Марганцю. Цє пряме перетворення лінійних і циклічних алкенів до 

відповідних віцинальних цис-діолів. Синтез даних речовин проходить 

завдяки дигідроксилюванню олефінів з використанням KMnO4/H2O2 - 

система була каталізована in situ генерованими наноагрегатами MnxOy. 

Використання H2O2 як співокислювача є ключовим для синтезу віцинальних 

цис-діолів з високим виходом [112]. 

Системи окислення, включаючи стехіометричний OsO4, оксид металу 

та співокислювач, такий як OsO4/NMO або RuCl3/NaIO4, надлишок KMnO4 та 

металоорганічні комплекси, були використані в синтезі віцинальних цис-

діолів [113, 114]. Серед цих методів - окислення олефінів, яке каталізується 

OsO4/кооксидантом є одним з найбільш використовуваним шляхом [114]. 

У роботі [112] було розроблено інший метод синтезу віцинальних цис-

діолів. Дигідроксилювання олефінів проводили в присутності KMnO4 (0,5 

екв.) як окисника і перекису водню (3,0 екв.) як співокислювача у водно-

ацетоновій суміші (об./об. ¼ 1 : 2). У порівнянні з іншими методами, 

описаними в літературі, цей метод забезпечує коротший час реакції, вищі 

виходи та екологічний підхід, використовуючи меншу кількість KMnO4 для 

синтезу віцинальних цис-діолів. Різні циклічні олефіни були окислені за 

допомогою цього методу, як зображено на схемі 1.18. 

 

 

Схема 1.18 

Приклади отриманих сполук з виходами від 50 до 90% зображені на 

рисунку 1.5. 
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Рисунок 1.5 

Система окислення KMnO4/H2O2 забезпечує такі переваги, як 

екологічність, використання меншої кількості еквівалентів KMnO4 і 

генерація каталізатора in situ. Крім того, описана процедура проста у 

виконанні та дає можливість прямого перетворення лінійних, а також 

циклічних алкенів на відповідні віцинальні цис-діоли. Недоліками ж є 

отримання тільки цис діолів та неможливість використовувати систему для 

отримання оптично активних діолів. 

 

1.2.2 Відновлення кетонів металовмісними комплексами 

B контексті використання металорганічних комплексів, для отримання 

оптично активних спиртів, варто розглянути асиметричне гідроборування 

арилкетонів в присутності каталізаторів на основі Кобальта або Феруму [115] 

в присутності пінаколборану [116]. В даній статті розглянуто використання 

заліза в якості каталізатора, але оптична чистота була не висока – ее=67%. 

Відновлення таким способом представлено на схемі 1.19. 

Перевагою цього методу стало отримання оптично активних речовин із 

стеричними замісниками біля хірального центру (1.72 на схемі 1.19), що в 

ряді випадків негативно впливає на перебіг реакції та оптичну чистоту 

отриманих продуктів. 

 

Схема 1.19 
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Варто зазначити, що циклоалканвмісні галогеніди, аміни, етери, естери 

та аміди досить добре витримують наведене перетворення в даних м'яких 

умовах енантіоселективного гідроборування, каталізованого кобальтвмісним 

комплексом, демонструючи свою синтетичну перевагу, що було перевірено у 

розглянутій роботі [116]. 

Також, одним з важливих напрямків отримання оптично активних 

спиртів є асиметричне гідрування карбонільних сполук, що  зазвичай 

передбачають використання хіральних каталізаторів на основі металів 

платинової групи (Ru, Rh, Ir) [117, 118]. В той же час - хіральні каталізатори, 

виготовлені з перехідних металів [119], наприклад, мідь, [120-122] нікель, 

[123, 124] залізо [125] або кобальт (був розглянутий вище) лише нещодавно 

отримали популярність у цій сфері.  

Нещодавнє відкриття ахіральних марганцевих каталізаторів у 

гідруванні карбонільної групи [126, 127] спонукало до дослідження їхніх 

хіральних аналогів для енантіоселективного гідрування кетонів [128]. 

 

 

 

Рисунок 1.6 

Комплекс Mn (1.74), зображений на рисунку 1.6 відрізняється високою 

активністю, і досить високою енантіоселективністю (85~98% ее) у гідруванні 

різних кетонів [128].  

Сфера застосування комплексу 1.74 доволі широкa – починаючи з 

фенетанолів з об’ємними замісниками при хіральному атомі карбону до 

похідних інданолу 1.75 – як зображено на схемі 1.20. 
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Схема 1.20 

На рисунку 1.7 показані приклади отриманих таким чином сполук. 

 

 

Рисунок 1.7 

Недоліками даного методу є великий діапазон ее (85-98%), через це 

метод неможливо вважати універсальним. А також – необхідність 

синтезувати даний каталізатор у кілька стадій. 

З будови каталізатора та отриманих сполук видно, що для отримання 

кожного з енантіомерів необхідно синтезувати відповідно направлений 

каталізатор, що також не додає універсальності методу, адже відомо, що, 

наприклад, для перевірки та підтвердження біологічної активності необхідно 

отримати обидва енантіомери. 

Асиметричне відновлення бензоконденсованих циклічних кетонів та їх 

похідних є важливою синтетичною методологією для отримання відповідних 

спиртів [129-131]. Хоча в цій області досліджень зроблено значні досягнення, 

більшість каталітичних систем орієнтовані на відновлення прохіральних 

простих кетонів. Крім того, вони є як правило, чутливі до структури 

бензоконденсованого циклічного кетону, що пов’язано з різним розміром 
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кілець. Наприклад, для деяких каталізаторів важливо мати, так би мовити, 

простір для утворення проміжного стану (комплекс-речовина), як наприклад 

у випадку саленового кобальтвмісного комплексу [116]. Те ж саме стосується 

і для ензиматичного ацилювання – необхідна доволі значна різниця в 

замісниках при хіральному центрі для коректного протікання процесу. Тому 

в розглянутій роботі [132], каталізатор 1.87, що використовується, практично 

нівелює цю необхідність. Загальна схема перетворень виглядає наступним 

чином (схема 1.21). 

 

 

1.87 

Схема 1.21 

Після проведених досліджень, авторами роботи [132] було визначено 

найкраще поєднання основ, кількості каталізатора 1.87, що використовується 

та розчинника для хірального гідрування. Таким чином, оптимальні умови 

відновлення наведені на схемі 1.22. 

 

 

Схема 1.22 

Приклади отриманих речовин за допомогою цього перетворення 

зображені на рисунку 1.8. 
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Рисунок 1.8 

Таким чином, цей метод доволі ефективний (як в плані виходів реакції 

– 91-99%, так і в плані оптичної чистоти – ее від 94 до 99%), але існує ряд 

складнощів в даному методі – такі як виготовлення необхідного ліганду, 

металовмісного прекурсора, а також використання систем під тиском – з 

наведеної схеми 1.22 видно, що використовується водень під тиском 50 

атмосфер, також, варто зазначити, що для кожного енантіомера необхідно 

виготовляти окремі каталітичні комплекси, так як один комплекс 

спрямований на отримання одного певного оптичного ізомеру, на відміну від 

більш доступних ензиматичних підходів [133]. 

Продовжуючи тему відновлення кетонів за допомогою металовмісних 

комплексів, також варто відмітити відновлення у присутності комплексів 

заліза [134] та Родій-вмісних сполук [135]. 

Під час дослідження екологічно безпечних залізних каталізаторів для 

асиметричного відновлення за допомогою гідросиланів, було виявилено, що 

оптично активний (S,S)-біс(оксазолінілфеніл)амін [(S,S)-BOPA]-

залізовмісний каталізатор може бути ефективно використаний [136, 137]. У 

даних роботах автори проводили дослідження про високоенантіоселективне 

гідросиланове відновлення кетонів комплексами (S,S)-BOPA/FeCl2. Також, 

виявлено, що використання разом з даним каталізатором Цинку, впливає на 

конфігурацію отриманих продуктів. 

Перед тим, як виявити найвдалішу комбінацію металу та гідросилану у 
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даній роботі [134], було перевірено велику кількість комбінацій цих 

складових. В якості модельного кетону було обрано 6-метоксиінданон 1.90 

(схема 1.23). 

 

 

Схема 1.23 

Найефективнішим залізовмісним комплексом виявився 1.93с (рисунок 

1.9), серед трьох, що були найактивнішими, оскільки його використання у 

реакції зумовлювало не тільки гарні виходи реакції, а і високі значення ее. 

 

 

Рисунок 1.9 

Порошок Zn (6 мол.%) ефективно стимулював каталіз з виходом 60% 

після реакції протягом 24 годин при 65°C, і продукт відновлення мав 

абсолютну конфігурацію S (44% ee). Реакція, що тривала протягом 48 годин 

дала  97% виходу і 41% ее та додавання ще каталізатора (7 мол.%) 

нівелювало ефект металевого цинку. Коли замість Zn використовували 

діетилцинк (5 мол.%), він активував комплекс 1.93а, що дає переважно S-

енантіомер з 33% ee. Використання інших комплексів, наприклад 1.93b і 

1.93c, у поєднанні з порошком цинку (6 мол.%) також були ефективними, 
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даючи (S)-енантіомер з 21% ee та 65% ee. Дані отримані з реакції, схема якої 

наведена нижче (схема 1.24). 

 

Схема 1.24 

Гідросилани, включаючи (EtO)3SiH, Ph3SiH та Ph2SiH2, були 

протестовані з каталізатором 1.93c і показали результати на рівні 65–71% ee з 

тією ж абсолютною конфігурацією (S), як отримано з (EtO)2MeSiH. Таким 

чином, визначено, що будова гідроксисиланів не впливає на отриману 

конфігурацію.  

Після дослідження на модельному субстраті 1.90, зазначеному вище,  

відновлення інших кетонів проводили за допомогою двох різних методів 

(Методи A і Б), схематично зображених на схемі 1.25, щоб порівняти 

результуючу енантіоселективність.  
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Метод А 

 

Метод Б 

 

Схема 1.25 

Відновлення метилкетонів з заміщеними фенільними групами призвело 

до утворення відповідних (S)-вторинних спиртів з високими виходами. 

Цікаво, що заміщені похідні інданону були відновлені до спиртів з S-

конфігурацією до 95% ee. Таким чином, використовуючи метод А, всі кетони 

були відновлені до відповідних S-спиртів, що є протилежною конфігурацією 

до отриманих за допомогою методу B. Приклади отриманих 

циклопентанвмісних сполук та їх конфігурації зображені на рисунку 1.10. 
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Метод А 

 

Метод Б 

 

 Рисунок 1.10 

Підсумовуючи, можна сказати, що у даній роботі описали 

застосування залізного каталізатора з хіральними лігандами BOPA для 

енантіоселективних відновлень кетонів гідросиланом. Поєднання комплексу 

1.93 (рисунок 1.9) і цинку давали переважно (S)-конфігурацію спиртів, тоді 

як система Fe(OAc)2/каталізатор призводила до утворення (R)-конфігурації 

продуктів. Отже, за допомогою представлених у роботі каталізаторів можна 

отримати доступ до обох енантіомерів. 

В той же час, виходячи з наведених даних, можна побачити, що метод 

хоча і досить універсальний, але має недолік – необхідність синтезу (хоча і in 

situ) прекурсорів та каталізаторів, а також порівняно низьку 

енантіоселективність – від 81% ее на доволі простих субстратах, як, 

наприклад, похідні інданолів. 

Розглянемо відновлення кетонів за допомогою використання Родій-
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вмісних каталізаторів [135]. У області гідрування з асиметричним переносом 

одним з найбільш потужних і корисних методів для синтезу енантіомерно 

збагачених вторинних спиртів є отримання їх за допомогою відновлення 

відповідних кетонів, яке каталізується перехідними металами (ATH – 

asymmetric transfer hydrogenation), завдяки не тільки своїй високій 

ефективності з точки зору активності та вибірковості, а також простоті [138-

140]. Одним з ефективніших, виявився каталізатор 1.100, зображений на 

схемі 1.26 на основі rhodium(III)-TsDPEN, що містить метокси групу у 

фенільному кільці. Зазначений комплекс показав високу каталітичну 

здатність в асиметричному гідруванні кетонів [141] і гідрохлоридів α-аміно 

β-кетоетеру [142]. Похідні родію та іридію, також використовуються для цих 

перетворень, але в значно менших масштабах, через дороговизну та 

важкодоступність каталізаторів [143, 144]. 

 

 

саt=  

1.100 

Схема 1.26 

Комплекс 1.100 (схема 1.26) отримували кип’ятінням диаміну в 

метанолі в присутності хлориду родію(III) з подальшою обробкою 

триетиламіном. Всі комплекси були виділені після флеш-хроматографії у 

вигляді помаранчевих твердих речовин і у вигляді окремих діастереомерів, їх 

структури були підтверджені рентгенівським кристалографічним аналізом. 

Донорами водню можуть бути кілька систем, таких як – HCO2H/Et3N 
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(5:2), NaH2PO2+H2O, HCO2NH4 або i-PrOH/t-BuOK. Найкращою виявилася 

система HCO2H/Et3N (5:2) – вона призводила до кількісної конверсії (100%) 

та найвищий ее = 99% за найкорочший час – 5 годин проти 29 годин у інших 

випадках, за який конверсії або не було, або була на рівні 7%-53% на 

модельному субстраті, зображеному на схемі 1.27. 

 

 

Схема 1.27 

Обравши найкращий донор водню, автори провели реакцію гідрування 

за допомогою каталізаторів 1.100 (родій-вмісний, з різними лігандами) на 

певній кількості субстратів. Були отримані енантіоселективності 88-98% ee з 

виходами 62-100%. 

Отже, даний метод є доволі ефективним для отримання оптично 

активних спиртів, але має обмеження – для кожного з енантіомерів необхідно 

отримати відповідно стереохімічно направлений родій-вмісний каталізатор. 

А також саме приготування каталізатору займає певний час та потребує 

очистки отриманого каталізатора. Також, аналізуючи отримані результати, 

очевидно, що застосування каталізатора має певні обмеження – наприклад, 

гідрування у присутності запропонованих каталізаторів орто-заміщенних 

ацетофенонів дають низьку оптичну чистоту – 64-71% ее.  
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1.3 Інші методи отримання оптично активних спиртів 

Серед методів, що не увійшли в попередні розділи можна виділити 3 

підрозділи: 

 Асиметричне відновлення кетонів 

 Циклізація природніх похідних 

 Інші способи 

Ці методи не передбачають впливу ензимами або металовмісними 

каталізаторами, які були розглянуті попередньо. 

 

1.3.1 Асиметричне відновлення кетонів без металовмісних сполук 

Серед інших методів варто відзначити метод відновлення з 

використанням дендримерів (1.103, рисунок 1.11) в поєднанні з BH3*Me2S 

[145].  

 

1.103 

Рисунок 1.11 

В загальному випадку, схема синтезу виглядає так: 
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Схема 1.28 

Приклади вихідних кетонів та отриманні результати відновлення 

представлені на рисунку 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 

Виходи продуктів по наведеній схемі 1.28 коливалися від 46 (1.105) до 

75% (1.8). Енантіомерна чистота цих перетворень складали від 31% (1.104) 

до 94% (1.8). Hаведені у розглянутій роботі способи є підходом до синтезу 

оптично активних похідних інданону та тетралону. Також, цей метод 

застосували для енантіоселективного отримання похідних інданолів, їх 

гомологів тощо. 

Інший метод відновлення кетонів полягає у одночасному використанні 

кислоти Льюіса, пінаколборану та каталізатора 1.106 (схема 1.29) або без 

нього [146]. У загальному випадку, перетворення зображено на схемі 1.29. 
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1.106 

Схема 1.29 

Таким способом були, наприклад, отримані наступні субстрати: 

 

 

Рисунок 1.13 

Оптичну чистоту визначили за допомогою методу хіральної ВЕРХ. 

Наведні результати показують, що метод дає продукти з високими 

виходами та енантіомерною чистотою. Таке відновлення відбувається тому, 

що апротонний галогенід амонію та оксофільна кислота Льюїса працюють 

узгоджено один з одним в рамках однієї молекули каталізатора. Це було 

підтверджено рядом контрольних дослідів, що наведенні у статті. Додаткову 

практичну цінність додає той факт, що каталізатор є легкодоступним, а також 

його можна повторно використовувати.  

 

1.3.2 Циклізація природніх похідних 

У роботі [147] розглядається як звичайні та доступні, а також наявні у 

природі еритротол та треітол можна перетворити в оптично активні 

тетрагідрофуран діоли (цис 1.111а та транс 1.111b) за допомогою полімерів 
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зазначених на схемі 1.30 (1.109 або 1.111). 

 

Схема 1.30 

Очевидно, що підхід має застосування для великої кількості речовин, 

що містять полігідроси групи, але не є універсальним методом.  

Такий же підхід був реалізований і у наступній роботі [148], в якій за 

допомогою циклізацї дигідроксикислоти (в даному випадку, якщо розлядати 

п’ятичленні цикли, то це – винна кислота) отримували відповідні моно 

гідрокси або дигідрокси похідні тетрагідротіофену (1.115), що є аналогами 

циклопентанів, що в свою чергу є компонентом інданолів. Схема синтезу 

виглядала наступним чином (схема 1.31). 

 

 Схема 1.31 
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Таким же чином можна отримати також і піролідин-похідні, якщо у 

стадії циклізації застосувати відповідний реагент, але авторами [148] це 

досліджено не було. 

Абсолютні конфігурації отриманих речовин (1.115 та 1.116) визначали 

за допомогою рентгеноструктурного аналізу, який показав очевидну високу 

передбачуваність отриманих результатів.  

Розлядаючи тему отримання циклопентан діолів та їх похідних також 

варто звернути увагу на статтю [149], в якій описаний гідроліз 2,6-

біс(трифторметил)фенілборонових етерів, які служать захисними групами 

для 1,2- або 1,3-діолів у різних органічних перетвореннях, шляхом 

протодеборування з використанням каталітичної кількості тетрабутиламонію 

фториду (TBAF). В загальному випадку схема реакції виглядає так: 

 

 

Схема 1.32 

Кількість ТБАФу та умови реакції були підібрані експериментальним 

шляхом та доведено, що зазначені на схемі 1.32 – оптимальні. За допомогою 

цього перетворення були отримані, наприклад, наступні сполуки, зображені 

на рисунку 1.14. 

 

Рисунок 1.14 
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Отже, маючи відповідний пінаколат, можна отримати майже будь-який 

діол, що в подальшому можна використовувати як білдинг блок або у 

реакціях отримання енантіомерно чистих спиртів (в тому числі циклопентан-, 

циклогексан-діолів та інших похідних). 

 

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 1 

Таким чином, аналіз і узагальненя приведених у літературі даних 

вказує на те, що інтерес до отримання оптично активних вторинних спиртів, 

в будові яких є циклоалкановий фрагмент, в тому числі і похідні інданолів 

доволі високий. За останні кілька десятиліть було розроблено широкий 

спектр підходів до отримання вищезазначених сполук. Та, як видно, з огляду 

робіт, майже всі методи мають низку недоліків та обмежень, що не дозволяє 

їм бути універсальними методами для отримання всього спектру 

енантіомерно чистих інданолів та циклоалканів.  

Але, виходячи з опрацьованих робіт також видно, що найбільш 

оптимальним та універсальними підходами є методи ензиматичного 

ацилювання або гідролізу, що в свою чергу, мають широке поле застосування 

та високі значення енантіомерної чистоти в отриманих продуктах. 
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РОЗДІЛ 2. ФЕРМЕНТАТИВНА ДЕРАЦЕМІЗАЦІЯ 

ЦИКЛОАЛКАНОЛІВ 

2.1. ВСТУП 

Синтези з використанням біокаталізаторів є важливим способом 

отримання оптично активних сполук [31-33], в тому числі вторинних спиртів. 

Перевагою використання ензимів є можливість підібрати біокаталізатор 

майже для будь-якого субстрату [15, 16]. 

Використання біокаталізаторів можливе або застосовуючи ферменти, 

виділені з живих організмів, або живі мікроорганізми, що розмножуються в 

реакційному середовищі. В дисертаційній роботі обрано перший варіант 

використання – це ферменти, що виділені з живих організмів. 

Для синтезу та отримання оптично чистих сполук було розроблено 

універсальний спосіб синтезу рацемічних сполук, а також проведено 

ензиматичне розділення на енантіомери транс-1,2-циклопентандіолу як 

модельної речовини, на якій були відпрацьовані методи отримання вихідних 

рацемічних транс сполук, а також системи для колонкової хроматографії для 

суміші ацетат+спирт після ензиматичного ацилювання, умови очистки та 

зберігання отриманих оптично активних діолів. На основі отриманих 

результатів були синтезовані не тільки циклопентанові похідні з різними 

оптично активними групами, а й інші п’ятичленні циклічні системи, такі як 

тетрагідрофурани, піролідини, а також інданоли та індандіоли, складовою 

частиною яких є циклопентанова компонента.  

Також, шляхом розкриття циклопентанового епоксиду 1.48 було 

отримано рацемічну транс суміш 1,2-фторциклопентанолів, що стала 

моделлю для отримання інших п’ятичленних фторгідрокси-циклічних 

сполук, наприклад, піролідинів, тетрагідрофуранів тощо. Також, виходячи із 

транс суміш 1,2-фторциклопентанолів, були отримані і цис-похідні. 
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2.2. Хіральні фторциклопентаноли 

В рамках дисертаційного проекту було отримано всі 4 енантіомери 1,2-

фторциклопентанолів (транс 2.1, 2.2 і цис 2.3, 2.4). Ці оптично активні 

спирти можуть бути вихідними сполуками для хіральних та біологічно 

активних аналогів природніх сполук. Отримані спирти можуть 

застосовуватися для отримання, наприклад, Простогландинів [152, 153]. 

Хіральні цис-2-фторциклопентаноли (2.3 та 2.4) раніше були отримані у 

вигляді суміші цис- та транс- рацематів, як зазначено в літературі (Схема 

2.1) [106, 150, 151]. 

Спроба синтезувати енантіомерно чисті цис-2,1-фторциклопентаноли 

описана в дисертаційній роботі А. Колодяжної [154], Однак синтезувати 

оптично чисті сполуки не вдалося, про що також згадується в опублікованій 

статті [155]. Лише нещодавно нам вдалося отримати енантіомерно чисті цис-

2-фторциклопентаноли (2.3 та 2.4), результати роботи опубліковані нами у 

закордоному фаховому журналі. 

Варто також зазначити, що раніше у нашому відділі були отримані 

оптично активні транс- 2.1, 2.2 спирти [155], але у випадку цис-1,2-

фторциклопентанолів 2.3, 2.4, цей метод потребував вдосконалення. 

 

 

Схема 2.1. 1,2-фторциклопентаноли. 

 

Для отримання оптично активних 1,2-фторциклопентанолів були 

синтезовані рацемати транс-2-галогенциклопентанолів 2.1+2.2 із вихідного 

епоксиду 1.48. Після чого отриманий транс-рацемат окисненням 

перетворили у кетон 2.5а з виходом 80%. Кетон 2.5а відновили до 
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відповідного цис-рацемату, який після колонкової хроматографії 

використовували у ензиматичному розділенні (Схема 2.2) [155]. 

 

 

Схема 2.2. Синтез рацемічних транс- та цис-1,2-фторциклопентанолів. 

 

Burholderіa cepacіa (BCL або Amano PS), при використанні її для 

розділення рацемічних транс- сумішей спиртів 2.1+2.2 (схема 2.3) [154] 

показала найкращий результат (ее та швидкість реакції). Через це саме цей 

ензим був обраний і для подальшої роботи з цис-рацематом 2.3+2.4, 

циклопентанолами та іншими п’ятичленними циклічними вторинними 

спиртами. 

З вініл ацетатом в МТБЕ та в присутності Amano PS, естерификація до 

конверсії 1/1 (ацетат 2.1a/спирт 2.1 або ацетат 2.3а/спирт 2.3) проходила за 

15-18 годин (cхема 2.3). Після чого реакцію зупиняли, виводячи з реакційної 

середи біокаталізатор. Конверсію контролювали за допомогою аналізу 

спектрів 
1
H ЯМР реакційної суміші. Оптичну чистоту спиртів 2.1 або 2.3 

визначали за допомогою хлорангідриду кислоти Мошера (R) або (S)- 

конфігурації за описаною методикою. Отримані результати визначень 

оптичної чистоти були в межах 96-99% ее. 
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Схема 2.3. Отримання оптично активних 2,1-фторциклопентанолів.  

 

Отримані суміші ацетат 2.1а (транс) та спирт 2.2 (транс) або ацетат 

2.3а (цис) та спирт 2.4 (цис) розділяли за допомогою колонкової 

хроматографії. Спирти 2.2 або 2.4 були синтезовані з оптичною чистотою 98-

99% ee і використовували в подальших перетвореннях без додаткових 

очисток, а ацетати 2.1а та 2.3а гідролізували в фосфатному буфері при 

рН=7.2 та МТБЕ, у присутності ліпази Novozym 435. Варто також зазначити, 

що гідроліз ацетатів проводили не націло, тобто не до 100% конверсії, для 

того, щоб отримати кращий результат оптичної чистоти. 

Після ензиматичного гідролізу одержали спирти (1R, 2S)-2.1 і (1R, 2R)-

2.3 з ee 99%. Оптична чистота, як і у випадку спиртів, що не ацилювалися, 

визначалася за допомогою хлорангидрида кислоти Мошера. 

У всіх випадках (для цис і транс) були одержані високі енантіомерні 

надлишки (ee) отриманих вторинних спиртів (2.1, 2.2, 2.3 та 2.4). 



 

70 

2.3. Хіральні 1,2-амінофторциклопентани 

Отримані спирти (2.1, 2.2, 2.3 та 2.4) перетворили у 1,2-

фтораміноциклопентани [156-157] з використанням реакції Міцунобу. 

Раніше ми також займалися вивченням цього в нашій лабораторії і згадується 

в дисертації А. Колодяжної [154], Але були одержані тільки скалемічні  

амінофторциклопентани (речовини недостатньої оптичної чистоти), які не 

були опубліковані у фахових журналах. Тому ми продовжили ці дослідження 

з ціллю одержати енантіомерно чисті сполуки, що важливо для практичного 

використання амінофторциклопентанів як хіральних вихідних сполук для 

одержання біологично активних речовин. Перетворення проходило з 

оберненням абсолютної конфігурації гідроксильної групи. На схемах 2.4 та 

2.5 представлені синтези амінофторциклопентанів зі спиртів 2.1 та 2.2, 

відповідно. Таким чином транс-спирти (2.1 та 2.2) були перетворені в цис-

аміни (2.6 та 2.8), оптична чистота яких становила 97% ее (Схема 2.4, 2.5). 

Енантіомерний надлишок отриманих сполук, як і у випадку спиртів, 

визначався за допомогою хлорангидрида кислоти Мошера та хіральної 

ВЕРХ. 

 

Схема 2.4. Синтез гидрохлориду ((1S,2R,)-2-фторциклопентан)-1-аміна 

2.6. 

 

Схема 2.5. Синтез гидрохлориду ((1R,2S)-2-фторциклопентан)-1-аміна 

2.8.  
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2.4. Хіральні 4-фторпіролідин-3-оли та 4-фторпіролідин-3-аміни 

Багато піролідинолів мають різноманітну біологічну активність, 

наприклад, як інгібітори а-D-глюкозидаз (2.9 та 2.10), що виявляють анти-

ВІЧ-активність in vitro, а також вони є і протидіабетичними засобами, які 

пригнічують постпрандіальну гіперглікемію шляхом інгібування гідролізу 

дисахаридів, таких як мальтоза, ізомальтаза і сахароза, а також затримують 

засвоєння вуглеводів (рисунок 2.1) [159, 160].  

 

               2.9                           2.10 

LAB = α-1-C-alkylated 1,4-dideoxy-1,4-imino L-arabinitol.  

Рисунок 2.1 

 

Після отримання оптично чистих 1,2-фторциклопентанолів та 

відпрацювання методів ензиматичного ацилювання та гідролізу, а також 

підбору оптимальних умов для цих перетворень на циклопентановому 

фрагменті, ми вирішили застосувати такі ж самі синтетични прийоми і до 

піролідинового епоксиду 2.15.  

Використовуючи відпрацьовані методи, енантомери 4-фторпіролідин-

3-олів (2.18 та 2.19) були отримані шляхом перетворення епоксиду (2.15) в 

транс-рацемат 2.16. В результаті ферментативного поділу транс-рацемічної 

суміші 2.16 з Amano PS були отримані оптично чисті енантіомери 4-

фторпіролідин-3-олу 2.17 та відповідного ацетату 2.11а (Схема 2.6). Спирт 

2.17 використовували після колонкової хроматографії без додаткових 

очисток у подальших перетвореннях. Ацетат 2.11а запустили в ензиматичний 

гідроліз, який проходив у присутності ліпази Novozym 435 в розчині МТБЕ 

та фосфатному буфері при рН=7.2. Після проходження реакції гідролізу та 

виділення реакційної суміші, отриманий спирт обробляли концентрованою 
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соляною кислотою для отримання кінцевого продукту 2.19. Таким же чином 

отримували спирт 2.18 із 2.17. Оптична чистота обох отриманих енантіомерів 

була вищою 97% ее та визначалася за допомогою дериватизації з 

хлорангідридом кислоти Мошера на речовинах 2.17 та 2.11. 

 

Схема 2.6. Отримання оптично чистих енантіомерів 4-фторпіролідин-

3-олу. 

Отриманий після колонкової хроматографії спирт 2.17, що не 

ацилювався (схема 2.6) був запущений у реакцію Міцунобу в тих же умовах, 

що і спирт 2.2 (схема 2.6). Після чого, отриманий в результаті реакції, 

фтальімід 2.12 обробляли розчином 5 М соляної кислоти і отримували 

кінцевий 4-фтор-піролідин-3-амін 2.13 (схема 2.7). Отриманий продукт 2.13 

мав високу хімічну (95%) та оптичну чистоту (97% ее). 

 

 

Схема 2.7. Отримання 4-фтор-піролідин-3-амін гідрохлориду 2.13. 

Отже, підхід, що був відпрацьований на прикладі циклопентанових 

похідних, також підходить і для використання на піролідинових похідних, 

що свідчить про ефективність та універсальність обраного методу. 
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2.5. Одержання оптично активних транс-1,2-циклопентандіолів 

Хіральні вторинні спирти, в тому числі 1,2-циклопентадіоли [161] є 

важливими вихідними реагентами для одержання різноманітних біологічно 

активних сполук. Цікавою є стереохімія 1,2-циклопентадіолів, незаміщені 

представники яких існують у вигляді двох енантіомерів (А,В) і однієї мезо-

форми (D,E). Проте, заміщені представники здатні існувати у вигляді 

енантіомерів, або діастереомерів (Рисунок 2.2) 

 

 

Рисунок 2.2. Представники 1,2-циклопентадіолу. 

 

Оптично чисті циклопентадіоли були отримані з відповідного 

епоксиду. Епоксид 1.48 вводили в реакцію з бензиловим спиртом з 

додаванням каталітичної кількості сірчаної кислоти при нагріванні до 100
°
С 

протягом 2 год, що призвело до утворення рацемічних 2-(бензилоксо)-

циклопентолів 2.26 (схема 2.8). 

 

 

 Схема 2.8. Синтез транс-(R,R)-1,2-циклопентандіола 2.20. 
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Рацемічний 2-(бензилоксо)-циклопентол 2.26 був розділений на 

енантіомери біокаталітичним ацилюванням з вінілацетатом у присутності 

Amano PS у сухому МТБЕ при кімнатній температурі. Хід реакції 

контролювали за допомогою спектрів ЯМР. При досягненні 50% конверсії 

ліпазу відфільтрували, фільтрат упарили. Суміш ацетату 2.27 і 

неацильованного спирту 2.25 розділили колонковою хроматографією. 

Виходи ацетату і спирту становили 45% та 45% відповідно у розрахунку на 

вихідний рацемічний спирт 2.26. Оптична чистота S,S-спирту 2.25 – 96% ее, 

що визначили за допомогою дериватизації з хлорангідридом кислоти 

Мошера (Схема 2.8). 

Ацетат 2.27, отриманий після колонкової хроматографії гідролізували 

за допомогою ензимів Novozym 435 в розчині МТБЕ та буферного розчину з 

рН=7,2. Після проходження гідролізу, реакційну суміш відфільтрували та 

відділили органічний шар, отримавши суміш цільового спирту 2.22 та 

рацемічного ацетату 2.27. Суміш розділяли за допомогою колонкової 

хроматографії з отриманням чистого 2.22. Після чого, отриманий продукт 

відновлювали воднем на паладії (10% на вугіллі) у розчині сухого метанолу 

при кімнатній температурі. В результаті отримали циклопентан-1,2-діол R,R 

конфігурації 2.20. 

Виходячи з отриманих результатів, з’явилася можливість застосувати 

такий самий метод і для отримання інших похідний п’ятичленних циклів – 

таких, як, наприклад, піролідинів та тетрагідрофуранів. Було виявлено, що 

розроблений метод чудово підходив для отримання цих похідних. Також, 

варто зазначити, що отримані сполуки (як (S,S), так і (R,R)) мали високу 

оптично чистоту – у межах 97-99% ее. Оптичну чистоту отриманих 

продуктів, окрім дериватизації з хлорангідридом кислоти Мошера, також 

перевірено за допомогою хіральної ВЕРХ. Отримані обома зазначеними 

способами результати повністю співпадали між собою. 
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2.6. Одержання оптично активних транс-піролідин-3,4-діолів 

Схема синтезу хіральних піролідин-3,4-діолів була розроблена 

виходячи з синтезу аналогічного циклопентан діолу (схема 2.8), майже всі 

стадії відбувалися в тих же умовах, але додалася стадія зняття Cbz-захисту з 

атому Нітрогену в піролідиновому кільці (перетворення 2.32 у 2.33), в 

результаті чого одержали чистий спирт конфгурації (R,R) 2.33 у вигляді 

кристалічного гідрохлориду (Схема 2.9). (S,S) енантіомер 2.31 було отримано 

в процесі колонкової хроматографії після стадії розділення у другій фракції 

елюента (першим з колонки виходив ацетат 2.30). Подальші стадії були 

аналогічними, як у випадку (R,R) енантіомера після ензиматичного гідролізу. 

  

Схема 2.9. Схема синтезу хірального (R,R)-пірролідин-3,4-діола 2.33. 

 

Чистоту продуктів підтверджено ЯМР 
1
Н та 

13
С, дериватизацією з 

кислотою Мошера, а також високоефективною рідиною хроматографією 

(ВЕРХ) на хіральній колонці (Рисунок 2.3).  
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Рацемат 

  

(R,R)-енантіомер 

Рисунок 2.3. Визначеня оптичної чистоти R,R –піролідин-3,4-діола 

2.33 з використанням хіральної ВЕРХ.  

 

2.7. Одержання оптично активних транс-тетрагідрофуран-3,4-

діолів 

Схему синтезу хіральних тетрагідрофуран-3,4-діолів також було 

розроблено на основі пепередніх досліджень з отримання транс- піролідин- 

та циклопентандіолів. З рацемічного епоксиду отримали моноетер з 

бензиловим спиртом в присутності каталітичної кількості сірчаної кислоти. 

Продукт був виділений шляхом колонкової хроматографії, на відміну від 

перегонки у вакуумі, як у попередніх прикладах. Одержаний рацемічний етер 

2.35 дерацемізували пропеніл ацетатом в присутності Amano PS і отримали 

суміш (S,S) хірального спирта 2.36а і (R,R)-ацетату 2.36, яку розділили за 

допомогою колонкової хроматографії. Ацетат гідролізували в присутності 

фосфатного буферу (pH=7.2) і ліпази Novozym 435, в результаті отримали 

чистий спирт конфігурації (R,R) 2.37. (S,S) енантіомер, як і в попередніх 
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випадках, отримували у другій фракції елюенту після колонкової 

хроматографії. Обидва кінцеві енантіомери діолів були отримані після 

дебензилювання воднем у присутності паладія на вугіллі (10%). Одержали 

(S,S) 2.38а та (R,R) 2.38 – тетрагідрофуран-діоли високої енантіомерної 

чистоти (Схема 2.10). 

Чистота продуктів була підтверджена ЯМР 
1
Н та 

13
С, дериватизацією 

кислотою Мошера, а також ВЕРХ на хіральній колонці і масс-

спектроскопією. 

 

Схема 2.10. Синтез (R,R)-тетрагідрофурандіола 2.38. 

 

Таким же чином (шляхом рокриття відповідних епоксидів 2.39) за 

допомогою водного розчину аміаку було отримано ряд циклічних транс-

аміноспиртів 2.40, загальна схема отримання зображенна нижче (Схема 2.11). 

Отримані таким чином рацемати використовували в реакції з Вос2О для 

отримання Вос-похідних 2.41, які, в свою чергу, використовували в 

ензиматичному розділенні, в умовах, зазначених вище для циклопентан-

похідних. Подальша обробка та ензиматичний гідроліз призводив до 

отримання оптично чистого 2.43, а після зняття Вос захисту з атому 

Нітрогену отримували оптично чистий транс-аміно спирт 2.44. 

Також, стало очевидно, що з отриманих транс-похідних можна 

отримати цис-аміноспирти, якщо речовину 2.41, зображену на схемі 2.11, 

оксиснити та в подальшому відновити (як у випадку із фтор-

циклопентанолами 2.3 та 2.4). Подальші перетворення аналогічні 

перетворенням для транс-похідного 2.41. 
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 Схема 2.11. Синтез транс-(3R,4S)-4-амінотетрагідрофуран-3-олу 2.44 

та відповідного цис-(3R,4R)4-амінотетрагідрофуран-3-олу 2.49. 

 

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 2 

Проведені експерименти показують, що запропонований метод 

отримання транс-рацемічних вихідних сполук, що використовувалися у 

ензиматичному розділенні, є універсальним для цілого ряду сполук.  

Біокаталізатор Burkholderia cepacia (Amano PS) дозволяє отримувати як 

оптичні енантіомери циклопентандіолу, так інших п’ятичленних циклічних 

діолів з високими виходами, так і досягати високої енантіомерної чистоти в 

розчині МТБЕ при кімнатній температурі та помірній кількості 

біокаталізатора. Інтерес представляють не тільки кінцеві сполуки, а й моно-

О-бензильовані прекурсори (наприклад 2.22, 2.31, 2.32 та 2.37), оскільки вони 

дозволяють вводити в реакцію вибірково тільки одну функціональну групу. 

Також вперше було синтезовано оптично чисті цис-1,2-фторциклопентаноли 

(2.3 та 2.4) у мультиграмових кількостях, які до цього отримували тільки у 

вигляді цис рацемату [155], а також синтезовано 4-фтор-піролідин-3-аміни. 
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РОЗДІЛ 3. ДЕРАЦЕМІЗАЦІЯ ПОХІДНИХ 2,3-ДИГІДРО-1Н-

ІНДЕНОЛІВ 

3.1. ВСТУП 

Інданол є компонентом цілої низки лікарських препаратів. Яскравим 

прикладом є Індавір (3.1), що застосовується для терапії ВІЛ (Рисунок 3.1) 

[160-162].  

 

 

Рисунок 3.1. Індінавір 

Вихідні сполуки, яки можуть використовуватися для отримання 

Індавіру синтезуються в промислових масштабах. Одним з таких 

компонентів є цис-1-аміно-2,3-дигідро-1Н-інден-2-ол 3.6 [163, 164]. 

Схематично спосіб його отримання з використанням бактерій зображено на 

схемі 3.1. 

 

 

Схема 3.1. Отримання (1S,2R)-цис-1-аміноінданолу 3.6. 

 

Іншим представником фармпрепаратів, що є похідним інданолу, є 

Ладостигіл (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2. Ладостигіл. 

 

Цей лікарський засіб використовується для лікування та терапії таких 

хвороб, як захворювання Паркінсона та Альцгеймера [165-167]. 

Він може бути синтезований з 6-гидроксо-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ону 

3.8, схема 3.2. Переважна більшість способів отримання оптично активних 

інданолів – це методи з використанням металокомплексного каталізу [168], 

як і зазначалося у першому розділі цієї дисертаційної роботи. 

 

 Схема 3.2. Синтез Ладостигілу 

 

Раніше у нашому відділі були проведені первинні експерименти по 

розділеню на енантіомери рацемічних галогенінданолів [154]. Але були 

одержані лише енантіомерно збагачені сполуки (тобто скалемічні), оптична 

чистота яких не вивчалась і результати досліджень не були опубліковані, 

тому що ці сполуки не можна було використовувати як хіральні синтетичні 

блоки для одержання біологічно активних речовин. Абсолютна конфігурація 

отриманих тоді сполук визначалась лише за допомогою правила Казлаускаса, 

чого було недостатньо для її однозначного визначення. Тому ми продовжили 
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ці дослідженя з метою одержання галогенінданолів і індандіолів високої 

енантіомерної чистоти і строго встановленої абсолютної конфігурації. 

Результати наших досліджень описані в 3 і 4 розділах цієї дисертації, а також 

опубліковані в фахових хімічних журналах. 

 

3.2. Ферментативна дерацемізація та абсолютна конфігурація гало-

2,3-дигідро-1Н-інденолів та 2,3-дигідро-1Н-інденолів 

Оптично активні гало-2,3-дигідро-1Н-інденоли є компонентами деяких 

біологічно активних сполук. Одним із цікавих представників цього типу 

сполук є галогензаміщені в ароматичному кільці інданоли. У хімічній 

літературі відомості про синтез хіральних галогенінданолів обмежені, тому 

ми були зацікавлені у використанні ферментативних методів розділення, які 

раніше не використовувалися для отримання оптично активних 

галогенінданолів. 

Раніше було описано окисний кінетичний поділ рацемічного інданолу з 

використанням ацетону в якості акцептора водню в присутності 

металоорганічного каталізатора [RuCI2-(PPh3) (фероценилоксазолідин-

фосфін)]. Недоліком цього методу є необхідність застосування 

важкодоступного та дорогого рутеневого каталізатора, а також низькі виходи 

та недостатня енантіомерна чистота продукту. Іншим способом отримання 

похідних інданолів було використання каталітичного гідрування інданонів із 

застосуванням хірального каталізатора Ru-PEG-BsDPEN або каталізатора 

RuCI[(1S,2S)-p-tosyl-N-CH(C6H5)CH(C6H5)-NH2] (6-p-cymene)/Bu4NBr (3.11, 

схема 3.2) [168]. 

Велике значення у практичному використанні фармакофорних груп має 

визначення абсолютної конфігурації сполук. Відповідно до вимог 

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів 

(FDA) сучасні фармацевтичні препарати можуть патентуватися та 

застосовуватися тільки в енантіомерно чистій формі з однозначно 
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встановленою абсолютною конфігурацією. Саме тому розробка зручних 

методів для визначення абсолютної конфігурації інданолів є цікавою і 

корисною в практичному відношенні. 

З цією метою ми застосовували методи з використанням хіральної 

ВЕРХ та ферментативної дерацемізації дигідроінденолів, а також метод 

рентгеноструктурного аналізу деяких сполук для підкріплення зроблених 

висновків визначення абсоютної конфігурації досліджуваних сполук. 

Загальна схема отримання рацемічних галоген-2,3-дигідро-1H-індан-1-

олів 3.12 та 2,3-дигідро-1H-індандіолів 3.22, які в подальшому 

використовували в ензиматичному або звичайному ацилюванні (для 

подальшого ензиматичного гідролізу рацемічних ацетатів), зображено на 

схемі 3.3. 

 

Схема 3.3. Отримання вихідних рацемічних спиртів. 

 

Перед тим, як виконати ферментативне розділення дигідроінденолів 

(схема 3.4), було проведено аналіз для обрання оптимальних умов процесу 

ензиматичного ацилювання. 
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Схема 3.4. Ензиматичне розділення похідних галогендигідроінден-1-

олів. 

 

Для цього були порівняні температурні діапазони, розчинники та 

ензими, що можуть використовуватися для розділення рацемічних сумішей. 

Виходячі з отриманних даних маємо оптимальний розчинник для 

ацилювання – МТБЕ, що видно у таблиці 3.1 (дослідження проводили на 

звичайному, незаміщенному в ароматичному кільці, інданолі 1.8, для того, 

щоб виключити стеричний фактор та інші фактори, що пов’язані зі 

структурою молекули при розділенні).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

Таблиця 3.1. Вплив розчинника на ензиматичне ацилювання.  
 

Розчинник Темпе-

ратура 

Конверсія Спирт Ацетат 

Вихід 

(%) 

ee  

(%) 

Вихід 

(%) 

ee 

(%) 

1 DIPE 25 55 34 94 63 52 

2 DIPE 45 50 42 92 57 66 

3 DBE 25 55 38 97 50 90 

4 DBE 45 50 45 94 48 92 

5 THF 45 45 44 93 43 96 

6 MTBE 25 55 32 98 67 91 

7 MTBE 45 50 44 97 55 96 

8 Toluene 35 55 39 95 52 92 

 

Наступним кроком було визначення оптимального ензиму для 

обраного перетворення на тому ж самому субстраті – 1.8. Для цього ми 

проаналізовали 5 видів ліпаз, результати порівнянь представлені у таблиці 

3.2.  

Таблиця 3.2. Скринінг різних ліпаз для дерацемізації в МТБЕ. 

 

 

Також відповідний аналіз ліпаз був проведений і для ензиматичного 

гідролізу. 
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Ряд досліджень для обрання оптимального температурного діапазона 

показав, що реакція може протікати при температурі від 17°С до 50°С, але 

оптимальною є температура 23-30°С. 

Виходячи з цих данних, були визначені оптимальні умови, а саме: 

1) Ензим Burcholderia cepacia для ацилювання; 

2) Ензим Candiada Antarctica B є оптимальним для гідролізу; 

3) МТВЕ  – найкращий розчинник; 

4) Оптимальна температура – 20-40
°
С. 

Виходячи з цих даних, розділення галогендигідроінден-1-олів на 

енантіомери здійснювали ацилюванням вінілацетатом в умовах кінетичного 

контролю у присутності Burkholderia cepacia lipase (BCL). Реакцію доводили 

до 50%-ї конверсії, потім процес зупиняли фільтрацією біокаталізатора, а 

отриману суміш спирту, що не прореагував, і ацетату розділили колонковою 

хроматографією (Схема 3.4). 

Одним з найкращих розчинників для проведення кінетичної 

трансестерифікації галогендигідроінденолів 3.12 виявився також МТБЕ, а 

найоптимальнішим біокаталізатором при температурі 35°С – Burkholderia 

cepacia lipase (BCL) , що цілком відповідає підібраним оптимальним умовам. 

У цьому випадку завершення реакції при 50% конверсії забезпечувало 

однозначну реакцію, яка завершувалася ацилюванням тільки (R)-енантіомера 

рацемічної суміші приблизно за 18-20 годин. В результаті був отриманий 

дигідроінденол абсолютної конфігурації (S) 3.13, що не прореагував, і ацил 

інданол конфігурації (R) 3.14, що забезпечило розділення стереомерів 

рацемічної суміші з високим хімічним виходом і високою оптичною 

чистотою. Подальший гідроліз (R)-ацил інданолу давав у результаті інданол 

конфігурації (R) 3.14а (схема 3.4). 

В оптимальних умовах обробка ацетату 3.14 (отриманого після 

ензиматичного ацилювання) з Novozym 435 в МТБЕ та фосфатному буфері 

протягом 30 годин при 30°C приводила до отримання (R)-інданолу (R)-3.14а 
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з виходом 47%. Таким чином, були отримані обидва (S) і (R)-енантіомери 2,3-

дигідро-1Н-інданолу (схема 3.4). 

Також було досліджено і інший підхід до отримання оптично активних 

інданолів, а саме гідроліз рацемічних ацетатів, що були отримані в результаті 

звичайного хімічного ацилювання інданолів з ацетилхлоридом в присутності 

основи. Після чого отримані рацемічні ацетати вводили в реакції кінетичного 

ферментативного гідролізу ацилінданолу (rac)-3.13а, що проводили в 

двофазній системі буферним розчином з pH 7.2 в середовищі МТБЕ в 

присутності біокаталізатора Novozym 435 при температурі 40°С (схема 3.5). 

Реакцію завершували при досягненні конверсії в 50%. В результаті був 

отриманий (R)-енантіомер інданолу (R)-3.14а і ацил інданол, що не 

прореагував і мав конфігурацію (S)-3.13а, забезпечивши розділення 

стереомерів рацемічної суміші з високим хімічним виходом та високою 

оптичною чистотою. Подальший гідроліз (S)-ацетату, що не прореагував, 

призводив до утворення інданолу (S)-конфігурації 3.14 (Схема 3.5). 

 

 

Схема 3.5. Ензиматичний гідроліз рацемічних ацетатів на прикладі 

3.13а. 

 

Таким чином, було порівняно два підходи до отимання обох 

енантіомерів відповідних спиртів – ензиматичне ацилювання рацемічного 

спирту (схема 3.4) з Burkholderia cepacia lipase (BCL) та ензиматичний 

гідроліз рацемічного ацетату (схема 3.5) з Candida Antarctica lipase  

(Novozym 435). Було визначено, що завдяки обом методам отримуються 

речовини з високим рівнем ее (95-99%), але у випадку ацилювання 

простішим є контроль оптичної чистоти спирту, що не прореагував. Також 
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для отримання першого з енатіомерів, у випадку ензиматичного ацилювання, 

потрібна одна стадія і колонкова хроматографія, на відміну від гідролізу, для 

якого потрібно спочатку отримати рацемічний ацетат. 

За допомогою ензиматичного ацилювання були отримані фтор-, хлор-і 

бромінданоли, що представляють собою безбарвні кристалічні речовини, 

структура і хімічна чистота яких були підтверджені ЯМР та масс спектрами. 

Оптична чистота була встановлена за допомогою дериватизації кислотою 

Мошера та хіральної рідинної хроматографії. Загалом вона була на рівні 96-

99% ее. 

Novozym 435 (іммобілізована Candida Antarctica ліпаза) має 

термостійкі властивості, тому ми досліджували вплив температури реакції на 

енантіомерний надлишок продукту. Гідроліз та ацилювання були проведені 

при температурі від 25°C до 45°С зі збереженням усіх інших умов – 

розчинника (МТБЕ) і ліпази. Зниження температури реакції з 45°C до 25°C 

не мало помітного впливу на енантіоселективність або швидкість реакції. 

Розроблена методологія є простим методом отримання обох (S)- і (R)-

енантіомерів галоген-2,3-дигідро-1H-індан-1-олів з високим ступенем 

оптичної чистоти. 

Для визначення абсолютної конфігурації продуктів, використовували 

правило Казлаускаса [56], за допомогою якого було встановлено, що в 

результаті ферментативної реакції етерифікуються (R)-спирти та 

утворюються (R)-етери, а (S)-галогенінданоли залишаються у вигляді 

спиртів, що не вступили в реакцію. Результати проведених досліджень щодо 

визначення абсолютної конфігурації стереоізомерів дигідроінденолів 

підтвердили хіральною ВЕРХ, а також рентгеноструктурним аналізом деяких 

сполук. Як показали експериментальні дослідження, (R)-дигідроінденоли 

вступали в ензиматичне ацилювання згідно правила Kазлаускаса [56] та 

проявляли високу активність відносно ензимів (високу стереоселективність). 

Приклади отриманих речовин зображені на рисунку 3.3. Оптична 
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чистота всіх одержаних дигідроінденолів надзвичайно висока – на рівні 95% 

ее і вище. 

 

Рисунок 3.3. Приклади отриманих енантіомерно чистих галоген-2,3-

дигідро-1H-індан-1-олів. 

 

У ході дослідження для всіх отриманих речовин були записані ЯМР 

спектри, масс-спектри (рисунок 3.4) та перевірено оптичну чистоту за 

допомогою двох методів – дериватизація з хлорангідридом кислоти Мошера 

(рисунок 3.5) та за допомогою хіральної ВЕРХ. 

 

Рисунок 3.4. Мас-спектр 5-бром-2,3-дигідро-1H-інден-1-олу.  
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Рисунок 3.5. 
19

F спектр після дериватизації з хлорангідридом кислоти 

Мошера (R)-5-бром-2,3-дигідро-1H-інден-1-олу 3.14a. 

Проведені експерименти показують, що запропонований 

біокаталізатор дає можливість отримувати обидва оптичні енантіомери 

2,3-дигідро-1Н-інденолів з високими виходами та високою 

енантіомерною чистотою (Рисунок 3.5) в розчині метил-трет-бутилового 

етеру при кімнатній температурі та помірній кількості біокаталізатора 

(1/50-1/15 від маси речовини). 

Всі отримані сполуки мали високу енентіомерну чистоту та визначену 

конфігурацію, результати співпали і з літературними даними (для тих 

речовин, що були описані раніше, але отримувалися іншими методами). 

Результати представлені у таблиці 3.3.  

 

 

 

 

 



 

90 

Таблиця 3.3. Фізичні характеристики прикладів отриманих оптично 

активних галоген-2,3-дигідро-1H-інден-1-олів. 

 

Номер 

речовини 

Кон-

фігурація 

Тпл [α]D
20

 

3.15 S 100 +17.0 

3.15 R 100 -17.0 

3.16 S 100 +17.0 

3.16 R 100 -17.0 

3.18 S 105 +28.0 

3.18 R 105 -28.0 

3.14 S 100 +20.0 

3.14 R 85 -25.0 

3.17 S 85 +19.0 

3.17 R 102 -18.9 

 

Досліджуючи інданоли далі, було прийнято рішення сфокусуватися 

також на ряді речовин, що в ароматичному ядрі містять гідроксильну групу 

(феноли). Таким чином, можна отримати оптично активні індандіоли, які 

можуть бути використані в подальших перетвореннях, наприклад, для 

отримання Ладостигілу або інших сполук.  

Для отримання вихідних рацематів використовували відновлення 

кетону 3.20b борогидридом натрію, що дає рацемічний спирт 3.23b (схема 

3.6), який був потім використовували в ензиматичному розділенні.  
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Схема 3.6. Біокаталітична переестерифікація 3.23b. 

Варто зазначити, що отриманий після ензиматичного розділення 2,3-

дигідро-1H-інден-1,6-діолу, ацетат (3.24b) може бути використаний в синтезі 

Ладостигілу 3.7 (схема 3.7). 

 

 

Схема 3.7. Синтез Ладостигілу з (R)-1-гідроксиіндан-1-іл ацетату 

(3.25b). 

 

Біокаталітична переестерифікація призвела до утворення (R)-естеру 

3.25b і (S)-спирту 3.24b. Реакція протікала без естерификації фенольної 

групи (3.23b Схема 3.6), але у випадку збільшення об’єму фенольної групи 

шляхом її захисту силільним замісником, енантіоселективність процесу 

помітно зростала, що ми будемо розглядати у роботі далі. 



 

92 

 

Рисунок 3.6. Спектр ЯМР 
13

С (S)-енантіомеру 3.24a. 

Енантіомерно чисті 2,3-дигідро-1Н-індaндіоли, що містять 

гідроксильну групу в ароматичному циклі, отримували з високими виходами 

за допомогою ферментативного кінетичного поділу відповідних рацематів 

3.23. Оптимізація процесу дерацемізації була досягнута підбором 

біокаталізаторів, ацилюючих реагентів, розчинників, температури, а також 

введенням стерично об'ємних силільних замісників в ароматичне кільце. Для 

кінетичного поділу застосовували ферментативну переетерифікацію і 

ферментативний гідроліз відповідних ацетатів. В результаті були отримані 

дигідроіндендіоли, що мають (S) і (R)-абсолютну конфігурацію високої 

енантіомерної чистоти. Після процесу кінетичного поділу енантіомерна 

чистота подуктів досягала 99% ee. 

Кінетичний поділ рацемічних 2,3-дигідро-1Н-індандіолів проводили за 

допомогою ферментативної переетерифікації вінілацетатом у присутності 

різних біокаталізаторів. Альтернативним методом поділу рацемічних 

сумішей на енантіомери дигідро-1Н-індендіолів є ферментативний гідроліз 

рацемічних ацетатів в буферному розчині з постійним pH 7,2 у присутності 
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ліпази Candida Antarctica B, як і у випадку галоген-2,3-дигідро-1H-інден-1-

олів. 

Нам також вдалося розділити рацемічні дигідроіндандіоли на 

енантіомери за допомогою іммобілізованої ліпази Burkholderia cepacia (BCL) 

з вінілацетатом або ізопропеніл ацетатом в розчині МТБЕ. В даному випадку 

(S)-дигідроіндендіол 3.27 виділений з виходом 45% при 100% ee і (R)-2,3-

дигідроінденіл ацетат 3.28 отриманий з виходом 40% при 93% ee після 

колонкової хроматографії із сумарним виходом реакції 85% (схема 3.8). 

 

 

Схема 3.8. Ензиматичне ацилювання дигідроіндандіолів. 

 

Під час дослідження було виявлено, що введення трет-

бутилдиметилсилільної групи в ароматичне кільце підвищувало ефективність 

поділу рацематів на енантіомери, звідки можна зробити висновок, що 

збільшення об’єму одного з двох замісників, сусідніх до хірального атому 

Карбону (найпоказовіший в даному випадку є 2,3-дигідро-1H-інден-1,7-діол 

3.24с), сприяє більш стереоселективному “укладанню” субстрату в 

активному центрі ферменту. Як відомо активний центр ліпази включає дві 

порожнини, в яких знаходиться вторинний спирт відповідно до розмірів 

замісників. Згідно з теорією Кошланда («модель індукованого субстрату»), 

мається на увазі гнучкість активного центру реакції дерацемізації. 

приєднання субстрату до активного центру ферменту викликає зміну 
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конфігурації каталітичного центру, у результаті чого його форма збігається з 

формою підкладки («рука-рукавичка»). Якщо це перетворення сприяє кращій 

комплементарності субстрату та активного центру, це покращує швидкість 

реакції, тобто забезпечує кращий каталітичний ефект. Завдяки їх взаємному 

впливу, коли субстрат наближається до активного центру ферменту, 

структури обох молекул, що реагують, трансформуються, в результаті чого 

полярні взаємодії різних частин білка посилюються і фермент стає більш 

жорстким у конформаційному відношенні. Було також виявлено, що 

поєднання трет-бутилметилового етеру (МТБЕ) як розчинника, Burkholderia 

cepacia як біокаталізатора і температури 35°C є оптимальними умовами для 

кінетичного поділу дигідроіндандіолів. У цьому випадку завершення реакції 

при 50% конверсії забезпечувало плавну і однозначну реакцію між 

реагентами, яка призводила до утворення тільки (R)-енантіомеру гідрокси-

2,3-дигідро-1Н-інден-1-іл ацетату. В результаті був отриманий (S)-

дигідроіндандіол 3.27, що не прореагував і (R)-дигідроінданіл ацетат 3.28, що 

забезпечило поділ стереоізомерів рацемічної суміші з високим хімічним 

виходом і високою оптичною чистотою (схема 3.9). 
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Схема 3.9. Вплив стеричного фактора на стереоселективність. 

 

Подальший гідроліз (R)-дигідроінденіл ацетатів 3.28 приводив до 

дигідроіндандіолу (R)-конфігурації 3.24. Таким чином, можна отримати як 

(S), так і (R)-енантіомери індандіолу. 

Реакцію кінетичного ферментативного гідролізу гідрокси-2,3-дигідро-

1H-інден-1-іл ацетату 3.28 проводили у двофазній системі з буферним 

розчином pH 7,2 у середовищі МТБЕ у присутності біокаталізатора CALB 

при 40°C. Реакція завершувалася при досягненні конверсії 50% (Схема 3.10). 

В результаті були отримані (R)-енантіомер інданолу і (S)-інданолацетат, що 

не прореагував. Методика забезпечувала поділ стереоізомерів рацемічної 

суміші з високим хімічним виходом та високою оптичною чистотою. 

Подальший гідроліз (S)-5-гідрокси-2,3-дигідро-1H-інден-1-ил ацетату 3.28, 

що не прореагував призводив до утворення енантіомерно чистого (S)-
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інданолу. 

 

 

 Схема 3.10. Ензиматичний гідроліз ацетатів  

 

Таким чином були отримані наступні сполуки:  

 

 Рисунок 3.7. Приклади отриманих енантіомерно чистих 

дигідроіндендіолів. 
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Рисунок 3.8. ЯМР 
13

С спектр (R)-6-((т-бутилдіметилсілил)-oкси)-

2,3-дигідро-1H-індан-1-олу 3.27b. 

 

У зв'язку з тим, що Novozym 435 (іммобілізована ліпаза Candida 

antarctica) має термостійкі властивості, ми досліджували вплив температури 

реакції на енантіомерний надлишок продукту в тих же умовах з 

використанням МТБЕ в якості розчинника. Зниження температури реакції до 

30°C) не мало помітного впливу на енантіоселективність або швидкість 

реакції. У той же час підвищення температури реакції до 55°C показало 

помітне збільшення швидкості реакції, хоча перебіг реакції супроводжувався 

зниженням ефективності поділу (нижчі значення ее для отриманих 

продуктів). 

Оскільки повторне використання відновленого ферменту є важливою 

проблемою, яку необхідно вирішити до створення виробничого процесу, 

було досліджено вплив кількості повторних циклів на ефективність поділу. 

Ми виявили, що ліпазу (Novozym 435 або Amano PS) можна використовувати 

до трьох циклів без помітного зниження ефективності поділу. В оптимальних 



 

98 

умовах (обробка Novozym 435 та МТБЕ протягом 20-30 годин при 30-40°C) 

відповідний ацетат перетворюється на спирт (з виходами 45-47%, 94-99% ее). 

Розроблена методологія забезпечує легкий доступ як до (S)-, так і (R)-

енантіомерів галоген-2,3-дигідро-1H-індан-1-олів та дигідроіндандіолів з 

високою оптичною чистотою. 

Структура та хімічна чистота отриманих сполук підтверджені масс- та 

ЯМР спектрами (рисунок 3.8). Оптичну чистоту встановлювали 

дериватизацією з хлорангідридом кислоти Мошера, а також аналізом 

хіральної ВЕРХ з хіральною хроматографічною колонкою Chiralpak OD-3 

(гексан: IPA: MeOH = 95: 2,5: 2,5), швидкість потоку = 0,6 мл/хв, λ = 210 нм) 

(результати представлені у додатку до дисертаційної роботи). Після 

перекристалізації чистота синтезованих сполук була на рівні 99% ее.  

Для визначення абсолютної стереохімії енантіомерно чистих продуктів 

використали правило Казлаускаса – це емпірична модель, заснована на 

постулюванні того, що енантіоселективність пропорційна різниці у розмірах 

між великим (L) і середнім (M) замісниками у субстраті. [56] Таким чином 

встановлено, що при біокаталітичному ацилюванні утворюються (R)-естери, 

а (S)-галогенінданол залишається таким, що не прореагували. 

В ході цієї роботи також був вдосконалений розроблений раніше метод 

одержання хіральних бромінданолів [154]. У раніше запропонованому 

способі отримані бромінданоли не мали підтвердження структур та оптичної 

чистоти. Також, при отриманні вихідного транс-рацемату були присутні 

домішки інших речовин, що заважало подальшому дослідженню, в тому 

числі  ензиматичному розділенню. Саме ці сполуки (3.29) можуть бути 

використані для отримання проміжної сполуки у синтезі Індинавіру – 

аміноінданолу. Перетворення бромінданолів 3.29 в аміноінданоли 3.30 

схематично зображено на схемі 3.11. 
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Схема 3.11. Отримання аміноінданолу 3.30. 

Для отримання чистого trans-3.29 був обраний метод обробки індену 

3.31 системою KBr/KBrO3 у водному розчині діоксану і без домішкок цис-

стереоізомеру та інших небажаних продуктів, що стало ключовим для 

використання цього способу отримання транс-бром-інданданолу 3.29. 

Отриману речовину trans-3.29, як і у випадку індандіолів, ацилювали 

вінілацетатом в присутності Candida Antarctica lipase B (CALB) при 

температурі 40°С. Реакцію проводили до 50% конверсії, потім зупиняли  

фільтруючи біокаталізатор, в результаті чого отримували суміш спирту (S,S)-

3.29 і ацетатy (R,R)- 3.32, яку було розділено за допомогою колонкової 

хроматографії. У результаті одержали енантіомерно і діастереомерно чисті 

транс-2,3-галогенінданоли з 99% ее і відповідний ацильований 

галогенінданол з 96% ее (Схема 3.12).  

Для отримання відповідних цис- оптично активних сполук cis-3.29, 

окислювали транс рацемат 3.29 з перйодатом Десс-Мартіна, а потім 

отриманий кетон 3.31а відновили у м’яких умовах. Після чого отриману 

речовину cis-rac-3.29 перекристалізували в гексані/ізопропанолі і отримали 

чистий цис-рацемат, який в подальшому піддавався таким самим 

перетворенням, як і транс-рацемат (схема 3.12). 
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Схема 3.12. Синтез оптично активниx 2-бром-2,3-дигідроіндан-1-олів 

3.29 

2-бром-2,3-дигідроіндан-1-оли cis-3.29 – кристалічні сполуки, хімічна 

чистота яких була підтверджена масс- та ЯМР спектрами, а структуру 

підтверджували використовуючи рентгеноструктурний аналіз. Оптична 

чистота отриманих сполук була на рівні 99% ее, як у випадку цис, так і у 

випадку транс діастереоізомерів.  

Для визначення абсолютних конфігурацій продуктів 3.29, 

застосовували правило Казлаускаса. Абсолютні конфігурації отриманих 

сполук також підтверджувалися хіральною ВЕРХ та іншими методами, які 

будуть розглянуті у 4 розділі дисертаційної роботи. 
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ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 3 

Проведені експерименти показують, що розроблена методологія 

забезпечує легкий доступ як до (S)-, так і до (R)-енантіомерів галоген-2,3-

дигідро-1H-індан-1-олів та дигідроіндендіолів з високою оптичною чистотою 

і хорошими виходами обох стереомерів, використовуючи помірні кількості 

Burkholderia cepacia lipase. Також, на прикладі дигідроіндандіолів було 

доведено, що введення об'ємного трет-бутилдиметилсилілокси замісника в 

ароматичний цикл збільшує ефективність кінетичної дерацемізації 2,3-

дигідроіндендіолів. 

Обраний метод є також зручним для отримання оптично активних цис- 

та транс-2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олів, які до цього не були отримані 

біокаталітичним методом (у випадку транс), або взагалі не були отримані у 

вигляді окремих речовин (у випадку цис).  
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РОЗДІЛ 4. СТЕРЕОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕНЯ 

ЦИКЛОАЛКАНОЛІВ 

4.1. ВСТУП 

В рамках дисертаційного проекту з асиметричного синтезу проміжних 

сполук, для отримання біологічно активних сполук з точно визначеною 

абсолютною конфігурацією нам довелося вивчити геометричну та абсолютну 

конфігурацію 2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олів, які раніше були визначені 

за допомогою хімічної кореляції. Однак, у деяких випадках, ці дані привели 

до певних неузгодженостей у визначенні конфігурації продуктів [172]. Тому 

ми вирішили дослідити абсолютну конфігурацію цис- та транс-2-бром-2,3-

дигідро-1Н-інден-1-олів біокаталітичним та фізико-хімічними методами, 

включаючи ферментативне кінетичне розділення та рентгенівський аналіз. 2-

бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-оли містять два асиметричні центри, тому для 

них можливі чотири стереоізомери. Відповідно до розташування замісників у 

циклопентановому циклі, ці стереоізомери можна представити у вигляді двох 

пар енантіоізомерів або двох пар діастереоізомерів (схема 4.1) 

 

 
Енантіомери 

 
Діастереомери 

Схема 4.1. Енантіомери та діастереомери 2-бром-2,3-дигідро-1H-інден-

1-олу. 

 

Для синтезу стереоізомерів 2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олів 

використовували ферментативне розщеплення відповідних рацемічних 
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сполук. Вихідний рацемічний транс-2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол 

(trans-(rac)-3.29) був отриманий обробкою індену 3.31 системою KBr/KBrO3 

у водному розчині діоксану, з хорошим виходом і без домішкок цис-

стереоізомеру (схема 4.2). У свою чергу, цис-2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-

ол (cis-(rac)-3.29) був отримано за раніше розробленою нами методикою, 

згідно з якою 1,2-галоциклопентаноли спочатку окислювали періодатом 

Десс-Мартіна до 1,2-галоциклопентанонів 3.22, а потім відновлювали 

борогідридом натрію в метанолі з утворенням чистого рацемічного цис-2-

бром-2,3-дигідро-1H-індан-1-олу cis-rac-3.29 (схема 4.3). 

 

Схема 4.2. Синтез рацемічних транс-2-бром-2,3-дигідро-1Н-індан-1-

олів  

 

 

Схема 4.3. Синтез рацемічних цис-2-бром-2,3-дигідро-1Н-індан-1-олів. 

 

Потім рацемічні цис- та транс-2-бром-2,3-дигідро-1Н-індан-1-оли 3.29 

розділяли на енантіомери в умовах кінетичної біокаталітичної етерифікації. 

Тут ми представляємо результати кінетичного ацилювання каталізованого 

ліпазою (зокрема Amano PS та СALB, вона ж Novozym 435) в органічних 

розчинниках. Раніше кінетичне ферментативне розщеплення цис-2-бром-2,3-

дигідро-1Н-індан-1-олів не вивчалося. В попередньому розілі ми виявили, що 
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рацемічні 2-бром-2,3-дигідро-1H-інден-1-оли можуть бути ефективно 

розділені на енантіомери за допомогою каталізованої ліпазою 

переетерифікації з ізопропенілацетатом у метил-трет-бутиловому етері 

(MTBE) у присутності Novozym 435 (іммобілізована ліпаза SP 525® з 

Candida Antarctica B) до 50% конверсії (схема 4.4). Перебіг переетерифікації 

був проконтролюваний за допомогою ТШХ і ЯМР. Потім ліпазу 

відфільтровували і реакційну суміш, яка складалася з ацетату і спирту, що не 

прореагував, розділяли за допомогою флеш-хроматографії. В результаті було 

виділено цис-(1S,2R)-2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол 3.29 з виходом 83% і 

95% ee. Цис-(1R,2S)-Бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-іл ацетат 3.32 був 

отриманий з виходом 70% і 89% ее після колонкової хроматографії. Потім 

ацетат 3.32 гідролізували в присутності Novozym 435 у розчині фосфатного 

буфера з pH=7,2 та МТБЕ з отриманням другого енантіомеру цис-(1R,2S)-

3.29. Також, спробували провести зазначений гідроліз за допомогою 

карбоната калія в метанолі з отриманням відповідного спирту цис-(1R,2S)-

3.29, але не дивлячись на те, що вихід виявився кількісним, ее отриманого 

спирту був гірше. За аналогічних умов і з такими ж результатами були 

отримані транс-(1S,2S)-2-бром-2,3-дигідро-1H-індан-1-ол 3.29 і транс-

(1R,2R)-2-бром-2,3-дигідро-1Н-індан-1-ілацетат 3.32. Гідроліз ацетату 

карбонатом калію в метанолі дав відповідний транс-(1R,2R)-2-бром-2,3-

дигідро-1Н-індан-1-ол 3.29 (схема 4.4). Таким чином, отримано всі чотири 

стереоізомери 2-бром-2,3-дигідро-1Н-індан-1-олів, що є умовою для 

однозначного визначення абсолютної конфігурації цих сполук (схема 4.4). 
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 Схема 4.4. Ферментативне кінетичне розщеплення рацемічних цис- і 

транс-бромінданолів. 

 

Фактори енантіоселективності, що характеризують ступінь розділення 

енантіомерів, характеризували на основі енантіомерних надлишків продукту 

реакції (eeR) і субстрату, що не прореагував (eeS), які розраховували за 

площами піків ВЕРХ-хроматограм і дериватизації Мошера (табл. 4.1). 

Енантіомерне співвідношення (E) було розраховано за відомим рівнянням 

[173]. Значення E 170 і 246 вказують на ефективність ферментативного 

кінетичного розділення CALB рацематів 3.29 (цис та транс). 

 

Таблиця 4.1. Визначення фактора стереоселективності Е 

біокаталітичного розділення за допомогою CALB. 

n/n Субстрат с eeR eeS E 

1 Trans-(rac)-3.29 0

.48 

95 89 170 

2 Cis-(rac)-3.29 0

.48 

96 90 246 

E було визначено за допомогою E=ln[(1-c)x(1-ees)]/ln[(1-c)x(1+ees)], де 

c=eeS/eeS+eeR; 

eeS – субстрат, що не прореагував; eeR – продукт біоконверсії. 

 

Стереоізомери 2-бром-2,3-дигідро-1Н-індан-1-олів є безбарвними 

кристалічними речовинами, структура та хімічна чистота яких підтверджені 

спектрами ЯМР 
1
Н, 

13
С, ГХ/МС-спектрометрією, а також хіральною ВЕРХ. У 

спектрі 
13

C ЯМР хімічні зсуви 
13

C у пентановому кільці транс-інданолу 
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з’явилися при 54,47 м.д. (CHBr), сигнал 
13

C групи C-OH спостерігався при 

83,33 м.д., тоді як у випадку цис-інданолу сигнали відповідних атомів 

вуглецю були виявлені при 60,70 (CHBr) і 76,26 м.д. (CHOH). У спектрах 

протонного резонансу сигнали групи BrCH-CHOH знаходилися при 4,90 

(CHBr) і 4,96 (CHOH) м.д. Віцинальна константа спін-спінової взаємодії 

(КССВ) протонів 
3
JHH групи HC-CH у транс-ізомері становить 7 Гц, що 

відповідає двогранному куту 145 градусів у молекулі транс-2-бром-2,3-

дигідро-1Н-інден-1-олу, якщо взяти до уваги рівняння Карплюса та криву 

Карплюса-Конроя (рис. 4.1). Крім того, транс-структура бромінданолу була 

підтверджена експериментами NOE (рис. 4.2, A). 

 

Рисунок 4.1. Крива Карплюса-Конроя. 

У спектрах ЯМР 
1
Н цис-2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олу сигнал 

групи CHBr знаходиться при 4,90 м.ч., а сигнал CHOH при 4,95 м.ч. Обидва 

сигнали є дублетами з константою 
3
JHH = 3,4 Гц, що відповідає двогранному 

куту 40 градусів між атомами водню в групі HC-CH, що добре узгоджується з 

конформаційними моделями, показаними на рисунку 4.2 (С) [174]. 

 

  А     В    С 

Рисунок 4.2. Визначення структури цис- і транс-ізомерів 2-бром-2,3-

дигідро-1H-індан-1-олів за допомогою експерименту NOE ЯМР (структура A) і 
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конформаційних моделей (структури B і C). 

Конфігурація цис- і транс-2-броміндан-1-олів була визначена за 

допомогою комбінації ферментативного кінетичного розділення та 

рентгенівського дифракційного аналізу. 

Ферментативне кінетичне розщеплення методом трансетерифікації 

рацемічних вторинних спиртів у присутності Novozym 435 відбувається згідно з 

правилом Казлаускаса. [56] Ця емпірична модель є розширеним правилом 

Прелога, яке базується на припущенні, що енантіоселективність пропорційна 

різниці розмірів між великими (L) і середніми (M) замісниками в субстраті, а 

також структурі ліпази. Відповідно до структури активного центру відбувається 

орієнтація вторинного спирту і протікає етерифікація/гідроліз відповідних 

складних етерів. Відповідно до правила Казлаускаса, біокаталітичне 

ацилювання 2-броміндан-1-олів має бути (R)-селективним, що приводить до 

утворення (1R,2S)- ацетатів 3.32 і (1S,2R)- спиртів 3.32, що не прореагували 

(рисунок 4.2) [166, 179]. Емпірично, як було показано раніше на дуже великій 

кількості прикладів, ензиматичне ацилювання вторинних спиртів у присутності 

таких ліпаз, як Novozym 435, і ряду інших ліпаз, завжди приводить до 

утворення (R)-ацетату та (S)-спирту, що не прореагував (рисунок 4.3). Тому, в 

результаті наших досліджень, були отримані цис-(1R,2S)-ацетат і цис-(1S,2R)-

спирт, а також транс-(1R,2R)-ацетат і транс-(1S,2S)-спирт. Ферментативне 

кінетичне розділення є досить надійним методом визначення абсолютної 

конфігурації вторинних спиртів і амінів, що доведено на великій кількості 

прикладів і описано в багатьох статтях і монографіях [171].  

Результати ферментативного кінетичного розділення підтверджено 

рентгеноструктурним аналізом цис- і транс-стереоізомерів 2-бром-2,3-дигідро-

1Н-індан-1-олів (рисунок 4.4). Сполуки 4.1, 4.2, зображені на рисунку 4.4, 

містять важкий атом брому, тому результати визначення абсолютних 

конфігурацій мають бути досить надійними [177]. Для цього синтезовані 

стереоізомери були перекристалізовані. Після перекристалізації оптична 
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чистота зразків була на рівні 99% ее. У результаті був досягнений збіг наших 

структурних досліджень у визначенні геометричних та абсолютних 

конфігурацій цис- та транс-2-бром-2,3-дигідро-1Н-індан-1-олів. Повні 

кристалографічні дані для рентгенівського аналізу 2-бром-2,3-дигідро-1H-

індан-1-олів зберігаються в Кембриджському центрі кристалографічних даних 

(CCDC № 2075405 і 2075406). 

 

Рисунок 4.3. Визначення абсолютної конфігурації стереоізомерів 2-

бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олу, передбачених правилом Казлаускаса 

 

 

4.1 4.2 

Рисунок 4.4. Кристалографічний рентгеноструктурний аналіз 4.1) 

(1S,2R)-2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол; 4.2) (1R,2R)-2-бром-2,3-дигідро-

1Н-інден-1-ол. 

Енантіомерні надлишки (ee) отриманих сполук встановлювали шляхом 



 

109 

дериватізації з (S)-(-)-α-метокси-α-(трифторметил)фенілоцтовою кислотою 

(MTPA, кислота Мошера). Стереоізомери цис- і транс-2-бром-2,3-дигідро-

1H-інден-1-олів, а також їхні рацемати були дериватизовані за допомогою 

MTPA, а чистота кожного зразка була досліджена за допомогою 
1
H і 

19
F 

ЯМР-спектроскопії. Результати визначення ee перевіряли за допомогою 

ВЕРХ з хіральною колонкою (Chiralcel OJ-H (250*4,6 мм, 5 мкм)), як 

показано в Додатку до дисертаційної роботи. 

 

4.2 Конвергентний метод визначення абсолютної конфігурації за 

допомогою ВЕРХ і ферментативного аналіза 

Хіральна ВЕРХ має низку надзвичайно привабливих властивостей, 

оскільки дозволяє за короткий час визначати оптичну чистоту сполук і 

проводити препаративне розділення енантіомерів до 100% ее [171, 173]. Крім 

того, важливою перевагою є можливість використовувати метод для 

визначення структури та абсолютної конфігурації різноманітних природних і 

синтетичних біоактивних молекул. Біологічні сполуки часто містять кілька 

стереоцентрів, і в таких ситуаціях класичні методи можуть включати кілька 

складних і тривалих етапів. Рішення проблеми абсолютної конфігурації може 

бути ефективно досягнуто за допомогою хіральної ВЕРХ, оскільки її можна 

виконати в один етап, починаючи з порівняння часу утримування невідомого 

синтетичного або природного зразка з часом утримування еталонних 

енантіомерів. 

У даній роботі досліджено можливість визначення абсолютної 

конфігурації оптично активних галогендигідроінденолів, які можуть бути 

вихідними речовинами для синтезу біологічно активних сполук (як описано у 

розділі 3 цієї роботи), за допомогою хіральної ВЕРХ. Окрім хіральної ВЕРХ, 

для встановлення абсолютних конфігурацій сполук використовували 

ферментативний аналіз гало-2,3-дигідро-1H-інден-1-олів з наступним 

порівнянням отриманих результатів визначення конфігурації двома 
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методами.  

Вимоги до енантіомерної чистоти та однозначності визначення 

абсолютної конфігурації біологічно активних сполук, особливо 

фармацевтичних, значно зросли. Велике значення має надійність визначень 

абсолютних конфігурації, оскільки в деяких випадках виникають помилки, 

як, наприклад, у випадку визначення конфігурації деяких гало-2,3-дигідроі-

1Н-інден-1-олів. Досі існують суперечки щодо конкретної стереохімії (S)-4-

бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олу, (R)-5-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол, (R)-

5-хлор-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол.[174, 175]. Для отримання енантіомерно 

чистих гало-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ів використовували ферментативне 

розділення цих сполук ліпазою Burkholderia cepasia, вперше 

використовувалася з цією метою. Тому розробка зручних та надійних методів 

визначення абсолютної конфігурації 2,3-дигідро-1Н-інден-1-олів, 

безсумнівно, є цікавою і корисною задачею з практичної точки зору. 

Хіральна ВЕРХ, ферментативний аналіз та рентгенівський аналіз дозволяють 

конвергентно визначити абсолютну конфігурацію гало-2,3-дигідро-1Н-інден-

1-олів. Методи біокаталітичного розділення та хіральної ВЕРХ мають багато 

спільного. Вони здатні передбачити як відбуватиметься дерацемізація 

вторинного спирту. При використанні хіральної колонки Chiralcell OJ-H (S)-

спирти сильніше утримуються хіральною стаціонарною фазою, тому спирт, 

що має (R)-конфігурацію, елююється першим. Це пов’язано з тим, що (S)-

вторинний спирт утворює міцний водневий зв’язок із хіральним цукром, що 

міститься в нерухомій фазі. У разі ферментативної етерифікації вторинного 

спирту, що каталізується ліпазами, (R)-спирт переважно потрапляє в реакцію 

естерифікації і утворюється (R)-етер, тоді як (S)-спирт не вступає в реакцію, в 

результаті чого реакційну суміш можна легко розділити за допомогою 

колонкової хроматографії. Згідно з правилом Казлаускаса [56], 

енантіоселективність ферментативної дерацемізації має бути пропорційною 

різниці в розмірах між великими (L) і середніми (M) замісниками в субстраті. 
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Фізична сутність правила Казлаускаса визначається будовою активного 

центру ліпази, який має дві кишені – одну велику, іншу меншу, які 

визначають орієнтацію заступників субстрату в активному центрі. Таким 

чином, відповідно до будови активного центру, орієнтація вторинного спирту 

відбувається під час етерифікації та гідролізу відповідних естерів.  

Нами було проведено розщеплення гало-2,3-дигідроінден-1-олів на 

енантіомери ацилюванням вінілацетатом в умовах кінетичного контролю в 

присутності ліпази Burkholderia cepacia. Реакцію доводили до 50% конверсії і 

зупиняли фільтруванням біокаталізатора. Отриману суміш спирту та ацетату, 

що не прореагував, розділяли за допомогою колонкової хроматографії. Для 

проведення кінетичної переетерифікації гало-2,3-дигідроінденолів 

найкращим розчинником виявився МТБЕ, а найкращим біокаталізатором при 

температурі 35°C – Burkholderia cepacia. У цьому випадку завершення 

реакції при конверсії 50% призвело до ацилювання лише (R)-енантіомеру 

рацемічної суміші. У результаті утворився (S)-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол, що 

не прореагував, і (R)-2,3-дигідро-1Н-інден-1-іл ацетат були отримані з 

високим хімічним виходом і високим ее.  

 

Схема 4.5. Оптимальні умови розділення рацемічних гало-2,3-дигідро-

1Н-інденолів (рац)-3.12 шляхом ферментативної етерифікації  

 

Подальший гідроліз (R)-дигідроінденілацетату 3.13 або 3.32 дав спирти 

(R)-конфігурації 3.13а та 3.29 відповідно. Таким чином, були отримані як (S), 
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так і (R)-енантіомери гало-2,3-дигідроінденоли (схема 4.5 та 4.6). 

 Схема 4.6. Оптимальні умови для розділення транс- і цис- 2-бром-2,3-

дигідро-1Н-інден-1-олів  

 

Кінетичний ферментативний гідроліз рацемічних 

дигідроінденілацетатів 3.13 проводили також у двофазній системі з 

буферним розчином рН 7,2 у МТБЕ в присутності біокаталізатора Novozym 

435 (CALB) при температурі 45°С. Реакцію зупинили при досягненні 50% 

конверсії, що забезпечило розділення рацемічної суміші на стереоізомери з 

високим хімічним виходом і високою енантіомерною чистотою. Подальший 

гідроліз (S)-гало-2,3-дигідроінденілацетату (S)-3.13, що не прореагував, 

приводив до отримання відповідного спирту. Novozym 435 (іммобілізована 

ліпаза Candida Antarctica B) є термостійким, тому ми досліджували вплив 

температури реакції на ee продукту за тих самих умов, використовуючи 

диізопропіловий етер (IPE) як розчинник. Зниження температури реакції до 

30°C не мало істотного впливу на енантіоселективність або швидкість 

реакції. За оптимальних умов обробка ацетатів Novozym 435
®
 у МТБЕ 

протягом 30 годин при 40°C привела до перетворення рацемічного ацетату 

(S/R)-3.13 на (R)-галоген-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол 3.14 з виходом 49% та 

92% ее відповідно (схема 4.7). 
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Схема 4.7. Оптимальні умови ферментативного гідролізу 

галоінденілацетатy. 

Таким чином, усі зразки фтор-, хлор-, бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олів 

були розділені на (S)- та (R)-енантіомери, виділені в чистому вигляді та 

охарактеризовані фізико-хімічними методами. Деякі сполуки були 

синтезовані за допомогою іншиx способiв [179] або металокомплексного 

каталізу [180], але з нижчою енантіомерною чистотою. Рацемічні та 

енантіомерно чисті (S)- та (R)-енантіомери потім піддавали аналізу хіральної 

ВЕРХ. Порівняння стереохімічних властивостей сполук, отриманих шляхом 

ферментативного розділення, хіральної ВЕРХ і сполук, описаних у 

літературі, показало однозначне визначення абсолютної конфігурації у всіх 

випадках. Результати цих досліджень наведено у таблиці 4.2 з використанням 

(rac)- 3.13 (S)- 3.13 та (R)- 3.13 5-хлор-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олів як 

прикладу (рисунок 4.5). Як і очікувалося, рацемат представлений у вигляді 

двох піків (S)- і (R)-енантіомерів, а також окремих піків розділених 

енантіомерів. Цей експеримент підтвердив, що ацилювання вторинного 

спирту вінілацетатом, яке каталізується ліпазою Burkholderia cepacia, є 

суворо (R)-селективним. Крім того, було підтверджено однозначне 

розділення енантіомерів на хіральній колонці Chiralcel OJ-H: (S)-енантіомер 

сильніше утримується нерухомою фазою, ніж (R)-енантіомер. Крім того, як 

випливає з результатів, наведених на рисунку 4.5, розділення рацемічних 2,3-

дигідро-1Н-інден-1-олів є надзвичайно ефективним і дає практично чисті (S)- 

та (R)-енантіомери. Розроблена методологія є ефективною для отримання (S)- 
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і (R)-енантіомерів гало-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олів високої оптичної чистоти 

(рисунок 4.). 

 

а) рацемат; б) (S)-3.13;. в) (R)-3.13; (Хіральна колонка Chiralcel OJ-H 

(250x4,6 мм, із трис(4-метилбензоат)целюлозним селектором, нанесеним на 5 

мл SilicaGel)) 

Рисунок 4.5. Приклад аналізу 5-хлор-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олу за 

допомогою хіральної ВЕРХ. 

Фтор-, хлор- та бром-2,3-дигідроінденоли, розділені шляхом 

ферментативного розділення, отримані у вигляді безбарвних кристалічних 

речовин, структура та хімічна чистота яких були підтверджені за допомогою 

ЯМР, масспектрометрії та HPLC. Оптичну чистоту додатково встановлювали 

за допомогою дериватізації з кислотою Мошера та хіральної рідинної 

хроматографії. У загальному випадку він був на рівні 96-99% ее. 

Оскільки визначення абсолютної конфігурації традиційно 

обмежувалося трудомістким методом рентгенівської кристалографії, 

розробка альтернативних методів аналізу оптично активних речовин для 

визначення абсолютної конфігурації буде дуже корисною. Важливим 

аспектом методу хіральної ВЕРХ є те, що його можна використовувати для 

визначення абсолютної конфігурації навіть для необробленої суміші 

енантіомерів.  
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Таблиця 4.2. Визначення абсолютної конфігурації гало-1,2-дигідро-

1H-інданолів. 

 

X Y Конфігу-

рація 

[α]D
20

 Час виходу ВЕРХ Note 

4-F  S +17.0
 a)

 18.5 
c) 

- 

4-F  R -17.0
a)
 15.2 

c) 
- 

5-F  S +17.0
a)
 17.83 

c) 
- 

5-F  R -17.0 
a)
 14.69 

c) 
- 

6-F  S +14.9 
a)
 14.1 

c) 
.
h)

 

6-F  R -15.9 12.8 
c) 

- 

4-Cl  S +20.0
a)
 10.58 

d) 
- 

4-Cl  R -20.0
a)
 9.24

b)
 

d) 
- 

5-Cl  S +28.0
a)
 20.03 

d) i)
 

5-Cl  R -28.0
a)
 16.17

c)
 

d) j).
 

4-Br  S +19.0
a)
 10.58 

c) k)
 

4-Br  R -18.9
a)
 9.24

b)
 

c) 
- 

5-Br  S +20.0
a)
 11.2 

e) 
- 

5-Br  R -25.0
a)
 9.9 

e) l)
 

4-H Br 1S,2S +63.2
a)
 18.06 

f) - 

4-H Br 1R,2R -61.5
a)
 12.43 

f) - 

4-H Br 1S,2R +61.5
a)
 12.44 

g) - 

4-H Br 1R,2S -53.1
a)
 17.98

 g)                   -
 

a-g) 
Умови ВЕРХ розділення: Chiralcel OJ-H chiral column (250*4.6 mm) 

with tris(4-methylbenzoate) cellulose selector supported on 5 g of silica gel): 
a)
 

CHCl3, C= 0.1; 
b)

 EtOH; C=0.1;  
c)
 Hexan-i-Pr2O 97:3; 

d)
 Hexan-i-Pr2O-MeOH 95-

2.5-2.5; 
e)
 Hexan—i-Pr2O 97-3;  

f)
 Hexan—i-Pr2O 90:10; 

g)
 Hexan—i-Pr2O  80:20; 

 

h)
[α]D

20
 = +14.9 (c 5.6, CHCl3).

9
 
i)
 [α]0

20
 =+14.8 (c 7.3, CHCl3).

9
 
j).

 [α]D
20

= -9.2 (c 
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8.3, CHCl3).
7
 
k)

 [α]D
25

 = +15.8 (c 1.0, CHCl3).
9
 
l))

 [α]D
22

 = −19.6 (c 1.0, CHCl3).
  

Комбіноване використання ферментативного аналізу, правил 

Казлаускаса [56] та хіральної ВЕРХ [178] підвищує точність визначення 

абсолютних конфігурацій 2,3-дигідро-1Н-інденолів. Результати 

конвергентних визначень абсолютної конфігурації повністю збігаються, що 

свідчить про те, що запропонована методика є надійною і її можна 

використовувати в рутинній роботі і з іншими представниками вторинних 

спиртів, в тому числі і похідних циклопентанового ряду. В результаті 

досліджень були визначені абсолютні конфігурації ряду 2,3-дигідро-1Н-

інденолів, а також виправлені помилки в раніше опублікованих визначеннях 

абсолютних конфігурацій (таблиця 4.2). 

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 4 

Усі чотири стереоізомери 2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олів були 

отримані у вигляді двох пар енантіомерів та двох пар діастереоізомерів, 

абсолютну конфігурацію яких встановлено за допомогою емпіричного 

правила Казлаускаса та рентгеноструктурного аналізу.  

Комбіноване використання ферментативного аналізу, правил 

Казлаускаса та хіральної ВЕРХ підвищує точність визначення абсолютних 

конфігурацій отриманих оптично активних спиртів. Результати 

конвергентних визначень абсолютної конфігурації повністю збігаються, що 

підтверждує, що запропонований метод є надійний та може 

використовуватися як в лабораторних, так і в наукових цілях.  
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РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Матеріали та методи дослідження структури синтезованих речовин 

Спектри ЯМР на ядрах 
1
H, 

19
F та 

13
C реєстрували на спектрометрах 

Bruker Avance II (296,2 К, 400 та 101 МГц, відповідно) або Agilent DD2 500 

(353,2 К, 500, 376 та 126 МГц, відповідно) у (D6)DMSO або CDCl3, 

внутрішній стандарт – сигнал залишкових протонів розчинника, а для 
19

F – 

сигнал фреону 11. Мультиплетність сигналу показана як s, синглет; d, дублет; 

dd, дублет дублетів; td, триплет дублетів; t, триплет; m, мультиплет; w, 

широкий. Спін-спінові константи J подано в герцах.  

Мас-спектри фіксували при використанні рідинної хроматомас-

спектрометричної системи на хроматографі Agilent 1200 Series, оснащеному 

діодною матрицею із мас-селективним детектором G6130A (іонізація 

розпиленням в електричному полі при атмосферному тиску). 

Усі реагенти використовували без спеціального очищення, якщо не 

вказано інше. Колонкову хроматографію проводили на силікагелі (70-230 

меш) з використанням вказаних елюентів, розчинники очищали дистиляцією 

з використанням зазначених сушильних агентів: ТГФ (Na/бензофенон), 

ДМФА, MeCN (CaH2), MeOH (Mg). Ліпаза з Burkholderia cepacia (Amano PS) 

була придбана у Amano Pharmaceutical (Японія). 

Кути обертання плоскополяризованого світла вимірювали на 

поляриметрі Perkin-Elmer 241 (лінія D натрію при 20°C). Реакції 

контролювали за допомогою ЯМР спектроскопії або аналітичної 

тонкошарової хроматографії (ТШХ на пластинах SiO2 60 F254 фірми Merck), а 

продукти візуалізували за допомогою анісового альдегіду, 

фосформолібденових проявників або УФ. Чистоту всіх сполук перевіряли за 

допомогою масс-спектрів, ВЕРХ та ЯМР спектроскопії. 

Використовували колонку з хіральною нерухомою фазою 

хроматографа Agilent Technologies 1200 з фіксованою фазою трис(4-

метилбензоат)целюлози, нанесеної на силікагель 5 мкм. 
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5.1 Ферментативна дерацемізація циклоалканолів 

Синтез рацемічних циклоалканолів 

Транс-2-фторциклопентанол trans rac (2.1, 2.2). 

До 6,00 мл (5,78 г, 0,069 моль) циклопентеноксида 1.48 в 70 мл 1,0 М 

триетіламінтригідрофториду повільно додали 20 мл полі(фтороводню) 

піридинія через поліпропіленовий шприц при 0°С при перемішуванні. Суміш 

залишили нагріватися до кімнатної температури і потім перемішували 

протягом 3 годин. Посля чого РС обробили водою (50 мл) і екстрагували 

диетиловим етером (100 мл), промивали водним розчином гідрокарбонату 

натрію (50 мл), сушили безводним сульфатом натрію, відфільтрували і 

упарили на роторному випарювачі. Отримали масло, яке очищали 

перегонкою у вакуумі. Вихід 3,65 г (50%), т.кип. 55-57°С (20 мм рт.ст.). літ. 

Т.кип. 35-38°С (15 мм рт.ст.). 

ЯМР 
1
Н (300 МГц, CDCl3): δH 1,3–2,00 (м, 6H, CH2); 3,25 (уш. с, 1H, 

OH); 4,30 (д, J 14, 1H, CHOH); 4,90 (ддт, J 52,0, J 8,4 и J 2,8, 1H, CHF).  

13
C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ: 19,7 (д, J 1,7); 29,0 (д, J 21,54); 31,2 (д, 

J 1,7); 77,0 (д, J 27,2); 98,9 (д, J 177).  

ЯМР 
19

F, δ
F
 -185 м.д. Спектральні дані відповідали значенням, 

вказаним у літературі.  

 

Цис-2-фторциклопентанол cis rac (2.3, 2.4). 

а) До розчину оксалілхлориду (2,9 г, 23 ммоль) у 40 мл сухого 

метиленхлориду додали транс-2-фторциклопентанол 2.1a (20 ммоль) при Т= 

-78°С, залишили премішуватися. Реакційну суміш перемішували протягом 20 

хвилин. Потім температуру підвищили до -55°С і додали 16 мл триетиламіну. 

Реакційну суміш перемішували 20 хв і нагріли до 0°С. Після чого вилили в 1 

М водний розчин соляної кислоти (40 мл). Водну фазу відокремили і 

екстрагували метиленхлоридом (2*40 мл). Об'єднані органічні екстракти 

промили водою (40 мл) і сушили над безводним сульфатом натрію. 
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Розчинники відганяли при атмосферному тиску. 

б) Цис-2-фторциклопентанол отримували з 10 ммоль 

фторциклопентанону 2.5a, який був отриманий в попередньому кроці, 

розчинили в 50 мл метанолу і додавали 0,12 моль боргідриду натрію при 0°С. 

Після чого перемішували протягом 3 годин, РС упарили та залили 

етилацетатом та водою (по 50 мл). Органічний шар відокремили, висушили 

від води над сульфатом натрія та упарили на роторному випаровувачі 

органічний розчинник. Вихід 50%, т. кип. 55°С (15 мм рт.ст.). літ. 55-57°С (18 

мм рт.ст.). 

в) Рацемічний цис-2-фторциклопентанол також може бути отриманий і 

методом відновленням 2-фторциклопентанона у безводному ТГФ з 

використанням К-селектриду. Вихід 45%, т.кип. 55°С/14 мм рт.ст. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1,25–1,35 (м, 2H, CH2); 1,5–1,70 (м, 5Н, 

СН2СН2); 2,0–2,1 (м, 1Н, ОН); 2,4 (шир., 1Н, ОН); 3,78 (д. 1H, J 5, CHOH); 

4,69 (дд, JHF 40 Гц, J 3 Гц, 1H, CHF);  

13
C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ: 19,7 (д, J 1,7); 29,0 (д, J 21,54); 31,2 (д, 

J 1,7); 77,0 (д, J 27,2); 98,9 (д, J 177);  

ЯМР 
19

F, δF -185 м.д.  

Знайдено %: С 57,35; Н 8,78. C5H9FO. Розраховано. %: С 57,68; Н 8,71. 

(trans)-(1S,2S)-2-фторциклопентан-1-ол 2.2 

Рацемічний транс-2-фторциклопентан-1-ол (1 екв.) 2.1a розчинили в 

МТБЕ (40 мл), додали вінілацетат (3 екв.) як ацилюючий агент і ліпазу 

Burkholderia cepacia (0,1 екв.) як біокаталізатор. Реакційну суміш 

перемішували при кімнатній температурі 18 годин. Реакцію контролювали за 

допомогою ЯМР. Коли реакція завершилася (50% конверсія) – ліпазу 

відфільтрували і розчинник випарювали. Залишок (суміш спирту 2.2 та 

ацетату 2.1a) розділили за допомогою колонкової хроматографії. У другій 

фракції виявлено (1S,2S)-фторциклопентан-1-ол (1S,2S)-2.2. Вихід 45%. 

Продукт кристалізували в пентані. Вихід 40%, т.пл. 21°C. [α]D
20

= +25 
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(CHCl3). Оптичну чистоту продукту встановили за допомогою дериватізації з 

кислотою Мошера та підтвердили за допомогою ВЕРХ з хіральною 

колонкою (98% ее). Спектральні дані відповідають літературним значенням. 

(1R,2R)-2-фторциклопентан-1-ол 2.1 

(1R,2R)-2-фторциклопентилацетат 2.1a (10 ммоль), отриманий у 

попередньому експерименті, розчинили в МТБЕ (40 мл). Потім додали 

фосфатний буфер (40 мл) (0,05 М, pH = 7,2) і Novozym 435 (0,2 екв.). 

Реакційну суміш перемішували при кімнатній температурі протягом 15 

годин. Перебіг реакції контролювали за допомогою ЯМР. Після досягнення 

конверсії 20/80 – ацетат/спирт, ліпазу відфільтрували. Органічну фазу 

відокремили від водної фази. Водну фазу екстрагували МТБЕ (40 мл). 

Об'єднані органічні екстракти сушили над сульфатом натрію і випарювали. 

Оптичну чистоту продукту (98% ее) встановили за допомогою дериватізації 

кислотою Мошера та підтвердили за допомогою ВЕРХ з хіральною 

колонкою. Вихід 45%. [α]D
20

= +20 (C=1, CHCl3). 

ЯМР 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1,3-2,00 (м, 6 H, CH2); 3,25 (широкий 

с, 1Н, ОН); 4,30 (d, J 12, 1H, CHOH); 4,80 (ddt, J 55,0, J 8,5 і J 3,0, 1H, CHF).  

13
C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ: 21,7; 25,4 (d, J 21,54); 31,0; 50,4 (d, J 

27,2); 95,0 (d, J 177).  

19
F ЯМР, δF -181,9 м.д..  

Знайдено. %: C 57,32; Н 8,72. C5H9FO. Розраховано. %: C 57,68; Н 8,71. 

(cis)-(1S,2R)-2-фторциклопентан-1-ол 2.3.  

Рацемат 2.4a (1 г, 1 екв) розчинили в сухому МТБЕ (40 мл), додали 3 

еквіваленти пропенілацетату (4 мл) та 0,1 г Amano PS. Реакцію 

контролювали за допомогою ЯМР. Після досягнення конверсії 50/50 – 

ацетат/спирт, ліпазу відфільтрували і розчинник випарили. Залишок (суміш 

спирту (50%) і ацетату (50%)) розділили колонковою хроматографією, 

використовуючи в якості елюента суміш гексан-етилацетат (95:5). У першій 

фракції виявили ацетат 2.3a, а у другій фракції – (1S,2R)-фторциклопентан-1-
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ол 2.3, вихід ~50 % (неочищений стан). Розчинники випарили і отримали 

безбарвне масло. Продукт кристалізували в пентані при 5°С з отриманням 

високої оптичної чистоти (98% ее). Вихід 40%. [α]
D
20 = -24 (CHCl3). Оптичну 

чистоту продукту встановили дериватізацією з кислотою Мошера і ВЕЖХ з 

хіральної колонкою Chiralcel OJ-H. 

1
H ЯМР (500 МГц, CDCl3): δH 1,25–1,35 (м, 2H, CH2); 1,5–1,70 (м, 5Н, 

СН2СН2); 2,0–2,1 (м, 1Н, СН2); 2,4 (шир., 1Н, ОН); 3,78 (д, 1H, J5, CHOH); 

4,69 (дд, JHF 40 Гц, J 3 Гц, 1H, CHF). 

ЯМР 
13

С (75,4 МГц, CDCl3), δС: 19,7; 27,0 (д, J 21,54); 31,0 (д, J 1,7); 

58,0 (д, J 27,2); 97 (д, J 177);  

ЯМР 
19

F, δF -180,5 м.д.  

Знайдено %: С 57,35; Н 8,78. C5H9FO. Розраховано. %: С 57,68; Н 8,71. 

(cis)-(1R,2S)-фторциклопентан-1-ол 2.4 

(1R,2S)-2-Фторциклопентилацетат 2.3a (10 ммоль), отриманий в 

попередньому експерименті, розчинили в МТБЕ (40 мл), додали фосфатний 

буфер (40 мл) (0,05 М, рН 7,2) і ліпазу Novozym 435 (0,2 екв.). Реакційну 

суміш перемішували при 25°С протягом 18 годин. За ходом реакції 

слідкували за допомогою ЯМР. Після досягнення конверсії 20/80 – 

ацетат/спирт, ліпазу відфільтрували. Органічну фазу відділили від водної 

фази. Водну фазу екстрагували МТБЕ (40 мл). Органічні екстракти сушили 

над сульфатом натрію і упарили. Залишок (суміш спирту і ацетату 80/20) 

розділили колонковою хроматографією, використовуючи в якості елюента 

суміш гексан-етилацетат (95:5). У першій фракції виявили ацетат, а у другій 

фракції – спирт 2.4. 

Оптичну чистоту продукту встановили дериватізацією з кислотою 

Мошера і ВЕЖХ з хіральної колонкою Chiralcel OJ-H. Вихід 45%. [α]D
20

= +18 

(C=1, CDCl3). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1.3-2.00 (m, 6 H, CH2); 3.25 (br s, 1 H, OH); 

4.30 (d, J 14, 1 H, CHOH); 4.90 (ddt, J 52.0, J 8.5 та J 3.0, 1H, CHF); 
13

C NMR 
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(δ, м.д. (J, Hz), CDCl3): δc: 19.7; 27.0 (d, J 21.54); 31.2, 57.0 (d, J 27.2); 96.0 (d, J 

177).  

19
F NMR (CDCl3); δ

F
 -180.75 м.д..  

Знайдено %: C 57.30; H 8.75. C5H9FO. Розраховано %: C 57.68; H 8.71. 

(1S,2R)-2-фторциклопентил)ізоіндоліл-1,3-діон 2.5 

(1R,2R)-фторциклопентан-1-ол 2.1 (0,02 моль) розчинили в сухому 

ТГФ (20 мл). До розчину додали трифенілфосфін (0,024 моль) і фталімід 

(0,02 моль). Потім DEAD додали до реакційної суміші при охолодженні на 

бані з крижаною водою і суміш перемішували протягом 18 годин при 

температурі 24°С. Після проходження реакції, що контролювали за 

допомогою ЯМР, розчинник випарювали і залишок очищали колонковою 

хроматографією, використовуючи в якості елюента – гексан/етилацетат – 

10/1. Вихід 70% 2.5. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1,75 (м, 2H, CH2); 1,90 (м, 2H, CH2CH2); 

2,6-2,8 (м, 2H, CH2); 4,5 (д, 1H, J=5, CHOH); 5,2 (d, JHF = 50 Гц, 1H, CHF); 

7,83; 7,91 (C6H4). 

(1S,2R)-2-фторциклопентан-1-аміно гідрохлоридхлорид 2.6 

(1S,2R)-2-фторциклопентил ізоіндоліл-1,3-діон 2.5 розчинили в 6N 

соляній кислоті (20 мл) та кип'ятили із зворотним холодильником протягом 5 

годин. Після проходження реакції, осад (фталеву кислоту) відфільтрували. 

Розчинник випарювали. У залишку виявили чистий (1S,2R)-

фторциклопентилфенамін гідрохлорид 2.6. Оптичну чистоту продукту 

встановили дериватізацією з кислотою Мошера.  

Вихід 90%, 96% ее [α]D
20

= +10,81 (C=0,1, етанол). 

1
H ЯМР (DMSO-d6); δ, м.д., (J, Гц): δH 1,6 м (2H, CH2); 1,90 м (2H, CH2); 

2,0 м (2H, CH2); 3,45 м (JHF 26, 1H, CHNH2); 5,1 (JHF 55, CHF); 8,75 c (3H, 

NH3+);  

13
C ЯМР (125,74 МГц, CDCl3): δC: 19,90 с, 28,00 с, 30,50 с, 31,10 с, 77,0 

д, J 28; 98,0, d (J 180, C-F).  
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19
F ЯМР, δF -190 м.д.. 

Знайдено. %: C 43,45; H 8.21. C5H11ClFN. Розраховано. %: C 43,02; Н 

7,94. 

(1R,2S)-2-фторциклопентан-1-амін гідрохлорид 2.8 

До розчину (1S,2S)-фторциклопентанолу 2.2 (1 екв.) у сухому ТГФ (20 

мл) додали трифенілфосфін (1,2 екв.), фталімід (1 екв.) і DEAD (1 екв.) при 

охолодженні на бані з крижаною водою. Потім DEAD додали до реакційної 

суміші при охолодженні на бані з крижаною водою і суміш перемішували 

протягом 18 годин при температурі 24°С. Після проходження реакції, що 

контролювали за допомогою ЯМР, розчинник випарювали і залишок 

очищали колонковою хроматографією, використовуючи в якості елюента – 

гексан/етилацетат – 10/1. (1R,2S)-2-фторциклопентил)ізоіндоліл-1,3-діон 2.7 

отримали з виходом 70%.  

Продукт 2.7 розчинили в 6N соляній кислоті (20 мл) і кип'ятили зі 

зворотним холодильником протягом 5 годин. Після завершення реакції осад 

фталевої кислоти відфільтрували. Фільтрат випарювали. Залишок містив 

(1S,2R)-2-фторциклопентан-1-аміній хлорид. Оптичну чистоту контролювали 

за допомогою ВЕРХ з хіральною колонкою та за допомогою дериватізації 

кислотою Мошера. Вихід 2.8 – 90%, ее = 96%. [α]D
20

 = -9,98 (C=0,1, етанол). 

ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δH, м. д.: 1,6 м (2Н, СН2); 1,85 м (2Н, СН2); 2,0 м 

(2Н, СН2); 3,5 d (JHF 26, 1H, CHNH2); 5. l d (JHF 55, CHF); 8,6 с (3H, NH
3+

).  

19
F ЯМР, δ

F
 -190 м.д.. 

MS-HRMS, m/z: 104,4 (100%); 105,4 (10) (М+1).  

Знайдено, %: С 43.42; H 8.20. C5H11ClFN. Вираховано, %: C 43.02; Н 

7,94. 

Trans-rac-2-бензилоксициклопентанол 2.26 

До епоксиду 1.48 (10 г) додали 150 г бензилового спирту та 

концентрованої сірчаної кислоти (0,3 мл), нагріли до 100°С та перемішували 

протягом 18 годин. Після чого – залили 200 мл МТБЕ та 100 мл 1М розчину 
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гідрокарбонату натрію. Органічний шар відокремили, сушили над сульфатом 

натрію та упарили. Отриману суміш переганяли при 2 мм.рт.ст. у діапазоні 

130-135°С. Отримали 12 г речовини 2.26 (80%).  

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7,29-7,4 (m, 5H), 4,62 (q, 2H), 4,22 (m, 1H), 

3,77 (m, 1H), 2,04 (m, 2H), 1,5-1,8 (m, 4H). 

Транс-(R,R)- 2-бензилоксициклопентанол ацетат 2.27 

Рацемічну сполуку, отиману в попередньому досліді, 2.26 (10 г) 

розчинили в МТБЕ (100 мл), додали пропенілацетат (15 мл) і Novozym 435 (1 

г). РС перемішували 15 годин при 40°C до конверсії 1/1 ацетат/спирт, 

проходження реакції контролювали за допомогою ЯМР. Після чого 

реакційну суміш відфільтрували та упарили. 

Отриману суміш розділили за допомогою колонкової хроматографії 

системою 10/1 – 1/1 – гексан/МТБЕ (на 15 г реакційної суміші 

використовували 300 мл силікагелю). В першій фракції отримали ацетат, а у 

другій – спирт. Отримали 5,27 г ацетату 2.27. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7,29-7,4 (m, 5H), 4,91 (m, 1H), 4,62 (q, 2H), 

3,77 (m, 1H), 2,15 (s, 3H), 2,04 (m, 2H), 1,5-1,8 (m, 4H). 

Транс-(R,R)-2-бензилоксициклопентанол 2.22 

Отриманий ацетат 2.27 (5 г) розчинили в МТБЕ (50 мл), додали 

фосфатний буфер (50 мл) (pH=7.2) і Novozym 435 (0.5 г) і перемішували 15 

годин при 40°C, після чого реакційну суміш відфільтрували. Органічний шар 

відокремили. Водний шар промили 50 мл МТБЕ. Об'єднаний органічний шар 

сушили над сульфатом натрія, відфільтрували та упарили. Суміш розділили 

за допомогою колонкової хроматографії системою 10/1 – 1/1 – гексан/МТБЕ 

(на 5 г РС використовували 100 мл силікагелю). Отримали 4.2 г речовини 

2.22. 

Транс-(R,R)-циклопентан-1,2-діол 2.20 

Речовину 2.22 (4 г) розчинили в метанолі (50 мл), додали 10% Pd на 

вугіллі (0,2 г) і помістили в атмосферу водню. Залишили на ніч при кімнатній 
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температурі, проходження реакції контролювали за допомогою ЯМР. РС 

відфільтрували, розчинник упарили. Отримали 1,95 г речовини 2.20. 

[α]D
20

=-22,77 с=1,17, C2H5OH (спектр ЯМР наведено в додатках). 

Бензил 3-(бензилокси)-4-гідроксипіролідин-1-карбоксилат 2.29 

До епоксиду 2.28 (10 г) додали 100 г бензилового спирту та 

концентрованої сірчаної кислоти (0,3 мл), нагріли до 100°С та перемішували 

протягом 18 годин. Після чого – залили 200 мл МТБЕ та 100 мл 1М розчину 

гідрокарбонату натрію. Органічний шар відокремили, сушили над сульфатом 

натрію та упарили. Отриману суміш розділили за допомогою колонкової 

хроматографії системою гексан/дихлорметан – 1/1 – дихлорметан/МТБЕ – 

1/1. Отримали 11 г речовини 2.29.  

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δH 7.40 – 7.26 (m, 10H), 5.12 (s, 2H), 4.64 – 

4.45 (m, 2H), 4.31 (d, 1H), 3.84 (m, 1H), 3.54 (d, 4H). 

Транс-(R,R)-Бензил 3-(бензилокси)-4-гідроксипіролідин-1-карбоксилат 

ацетат 2.30 

Рацемічну сполуку, отиману в попередньому досліді 2.29 (10 г) 

розчинили в МТБЕ (100 мл), додали пропенілацетат (15 мл) і Novozym 435 (1 

г). Перемішували 15 годин при 40°C до конверсії 1/1 ацетат/спирт, 

проходження реакції контролювали за допомогою ЯМР. Після чого 

реакційну суміш відфільтрували та упарили. 

Отриману суміш розділили за допомогою колонкової хроматографії 

системою 10/1 – 1/1 – гексан/МТБЕ (на 15 г суміші використовували 300 мл 

силікагелю). В першій фракції отримали ацетат, а у другій – спирт. Отримали 

5,27 г ацетату 2.30 та 4,25 г спирту. 

Ацетат 2.30 

 1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δH 7.44 – 7.26 (m, 10H), 5.22 (dd, J = 14.5, 4.5 

Hz, 1H), 5.13 (s, 2H), 4.67 – 4.54 (m, 2H), 3.99 (d, J = 4.2 Hz, 1H), 3.83 – 3.71 

(m, 1H), 3.72 – 3.47 (m, 3H), 2.04 (s, 3H). 

Спирт 
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1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δH 7.41 – 7.27 (m, 10H), 5.12 (d, J = 2.5 Hz, 

2H), 4.65 – 4.45 (m, 2H), 4.30 (dt, J = 4.6, 2.2 Hz, 1H), 3.97 – 3.85 (m, 1H), 3.74 

– 3.37 (m, 4H). 

 

 

Транс-(R,R)-Бензил 3-(бензилокси)-4-гідроксипіролідин-1-карбоксилат 

2.32 

Отриманий ацетат 2.30 (5 г) розчинили в МТБЕ (50 мл), додали 

фосфатний буфер (50 мл) (pH=7.2) і Novozym 435 (0.5 г). Перемішували 15 

годин при 40°C. Після чого реакційну суміш відфільтрували. Органічний шар 

відокремили. Водний шар промили 50 мл МТБЕ. Об'єднаний органічний шар 

сушили над сульфатом натрію, відфільтрували та упарили. Суміш розділили 

за допомогою колонкової хроматографії системою 10/1 – 1/1 – 

гексан/етилацетат (на 5 г суміші використовуємо 100 мл силікагелю). 

Отримали 4.2 г речовини 2.32. 

Транс-R,R –піролідин-3,4-діол 2.33 

Речовину 2.32 (4 г) розчинили в метанолі (50 мл), додали 10% Pd на 

вугіллі (0,2 г) і помістили в атмосферу водню. Залишили на ніч за кімнатної 

температури, проходження реакції контролювали за допомогою ЯМР. РС 

відфільтрували, розчинник упарили. Залили розчином соляної кислоти (10 

М/1000 мл) 50 мл, перемішували 2 години, випарили та отримали 

кристалічну сполуку, гідрохлорид 2.33. [α]D
20

=-17,77 с=0,5, H2O. 

Транс-4-(бензилокси)тетрагідрофуран-3-ол 2.35 

До епоксиду 2.34 (10 г) додали 100 г бензилового спирту та 

концентрованої сірчаної кислоти (0,3 мл), нагріли до 100°С та перемішували 

протягом 18 годин. Після чого – залили 200 мл МТБЕ та 100 мл 1М розчину 

гідрокарбонату натрію. Органічний шар відокремили, сушили над сульфатом 

натрію та упарили. Отриману суміш очищали за допомогою колонкової 

хроматографії системою гексан/дихлорметан – 1/1 – дихлорметан/МТБЕ – 
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1/1. Отримали 11 г речовини 2.35. 

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δH 7.40 – 7.26 (m, 5H), 5.12 (s, 2H), 4.31 (d, 

1H), 4.15 (m, 1H) 3.7-3.97 (d, 4H). 

Транс- (R,R)-4-(бензилокси)тетрагідрофуран-3-ол ацетат 2.36. 

Рацемічну сполуку 2.35, отиману в попередньому досліді (10 г) 

розчинили в МТБЕ (100 мл), додали пропенилацетат (15 мл) і Novozym 435 

(1 г). Перемішуємо 15 годин при 40°C до конверсії 1/1 ацетат/спирт, 

проходження реакції контролюється за допомогою ЯМР. 

Отриману суміш розділили за допомогою колонкової хроматографії 

системою 10/1 – 1/1 – гексан/етилацетат (на 15 г суміші використовували 300 

мл силікагелю). В першій фракції отримали ацетат, а у другій – спирт.  

Отримали 5,12 г ацетату 2.36. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δH 7.40 – 7.26 (m, 5H), 5.22 (s, 2H), 4.31 (d, 

1H), 4.15 (m, 1H) 3.7-3.97 (d, 4H), 2.17 (s, 2H). 

Транс- (R,R)-4-(бензилокси)тетрагідрофуран-3-ол 2.37 

Отриманий ацетат 2.36 (5 г) розчинили в МТБЕ (50 мл), додали 

фосфатний буфер (50 мл) (pH=7.2) і Novozym 435 (0.5 г). Перемішували 17 

годин при 40°C. Після чого реакційну суміш відфільтрували. Органічний шар 

відокремили. Водний шар промили 50 мл МТБЕ. Об'єднаний органічний шар 

сушили над сульфатом натрію, відфільтрували та упарили. Суміш розділили 

за допомогою колонкової хроматографії системою 10/1 – 1/1 – 

гексан/хлороформ (на 5 г суміші використовуємо 100 мл силікагелю). В 

першій фракції отримали ацетат, а у другій – спирт. Отримали 4 г речовини 

2.37. 

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δH 7.40-7.16 (m, 5H), 4.65 (q, 2H), 4.18 (m, 

1H), 3.99 (m, 1H), 3.75 (m, 1H), 2.65 (2H), 1.24 (2H). 

Транс-R,R –тетрагідрофуран-3,4-діол 2.38. 

Речовину 2.37 (3.7 г) розчинили в метанолі (50 мл), додали 10% Pd на 

вугіллі (0,2 г) і помістили в атмосферу водню. Залишили на ніч за кімнатної 
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температури, проходження реакції контролювали за допомогою ЯМР. РС 

відфільтрували, розчинник упарили. кристалізували в пентані при -5°С. 

Отримали R,R –тетрагідрофуран-3,4-діол 2.38, 1,2 г.  

[α]D
20

=-15,72 с=1,17, CHСl3. 

 

(±)-Транс-2-Аміноциклопентанол 2.40а. 

Циклопентеноксид 1.48 84 г (1 моль) розчинили в 250 мл етанолу і 

додали 100 мл 25% водного аміаку, перемішували 24 год при кімнатній 

температурі. Потім етанол випарили, водний розчин аміноспирту підкислили 

до pH=3 водним HCl (3М) для перетворення аміноспирту в гідрохлорид. 

Після чого воду випарили і твердий залишок висушили при 2 мм.рт.ст. Вихід 

120 г 2.40a (90% від теорії). 

(±)-Транс-трет-бутил-2-гідроксициклопентил) карбамат 2.41а. 

Отриманий в попередньому експерименті гідрохлорид аміноспирту 

2.40а (0,9 моль 120 г) суспендували в 800 мл хлористого метилену і додали 

230 г (300 мл) триетиламіну (2,25 моль). При охолодженні і перемішуванні 

по краплях додали 210 г (0,95 моль) дитрет-бутилдикарбамату, перемішували 

30 хв. Реакційну суміш тричі промили водним насиченим розчином 

бікарбонату. Розчин зневоднили сульфатом натрію і випарили. Вихід 170 г 

2.41а (95% від теорії). 

Спектр ЯМР 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1,38-1,31 (м, 1H); 1,45 (с, 

9H); 1,63-1,70 (м, 2H); 1,74-1,81 (м, 1H); 1,98-2,05 (м, 1H); 2,06-2,12 (м, 1H); 

3,59-3,66 (м, 1H); 3,96-4,00 (м, 2H); 4,66 (с, 1H). 

 

5.2 Ферментативне розділення (±)-транс-2-аміноциклопентанолу на 

енантіомери 

До розчину 17,0 г (0,084 моль), N-Вос-аміноспирту 2.41а і 

пропенілацетату (17 мл, 0,13 моль) в 100 мл МТБЕ додали 2,8 г ліпази Amano 

PS. Реакційну суміш перемішували 24 год при кімнатній температурі. 
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Контроль протікання реакції здійснювали за допомогою ТШХ і ЯМР 
1
Н. 

Коли ступінь конверсії досягла 50%, ліпазу відфільтрували і фільтрат 

випарили. Залишок після випарювання хроматографували на колонці з 

силікагелем, використовуючи елюент етилацетат-гексан з градієнтом від 1:4 

до 1:2. Отримали дві фракції: перша фракція з Rf 0,8 (елюент етилацетат-

гексан 1:4 по ТШХ) і друга фракція з Rf 0,4 (з тим же елюентом). У першій 

фракції знаходився (1R,2R)-2-((Boc) аміно) циклопентил ацетат 2.42а (10,0 г, 

вихід 45%), у другій фракції – (1S,2S)-N-Boc-2-гідроксициклопентан 2.42с. 

Трет-бутил ((1S,2S)-2-гідроксициклопентил) карбамат 2.42с 

Вихід 8,0 г (45%). [α]
20

D: +16,0 (c 1,0, EtOH).  

Спектр ЯМР 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1,38-1,31 (м, 1H); 1,45 (с, 

9H); 1,70-1,63 (м, 2H); 1,81-1,74 (м, 1H); 2,05-1,98 (м, 1H); 2,12-2,06 (м, 1H); 

3,66-3,59 (м, 1H ); 4,00-3,96 (м, 2H); 4,66 (с, 1H). 

(1R,2R)-2-((трет-бутоксикарбоніл)аміно)циклопентил ацетат 2.42а 

Вихід 10,0 г, (45%). Безбарвний кристалічний продукт.  

Спектр ЯМР 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1,45 (с, 9H, CH3C); 1,55 (м, 

1H, CH2); 1,7 (м, 1H, CH2); 2,0 (м, 2H, CH2); 2,15 (м, 2H, CH2); 2,05 (c, 3H, 

CH3); 3,85 (ш, 1H, NH); 4,2 (кв, 1H, J 6, CHO); 4,95 (м, 1H, CHN). 

Трет-Бутил-((1R,2R)-2-гідроксициклопентил) карбамат 2.43а 

Отриманий в попередньому експерименті ацетат 2.42а (10,0 г) 

розчинили в 100 мл МТБЕ і додали 100 мл 0,05 М фосфатного буфера і 

гідролізували ліпазою Amano PS (2,5 г, 0,25% від маси субстрату) у 

двофазній системі МТБЕ-Буфер (рН 7,2). Реакція протікала 14 годин при 

кімнатній температурі. За ходом гідролізу стежили за ТШХ і ЯМР 
1
Н. По 

завершенню реакції ліпазу відфільтрували і продукт екстрагували МТБЕ (50 

мл). Розчин зневоднили сульфатом натрію, розчинник упарили. У залишку 

виявили (1R,2R)-N-Boc-2-аміноциклопентанол 2.43а, який очистили 

хроматографією на колонці з силікагелем (елюент етилацетат-гексан 1:2). 

Отримали твердий безбарвний кристалічний продукт. 

file:///C:/Users/shybyryn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BQOB2YI5/Ш
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Вихід 7,6 г (92%). [α]
20

D =-16,0 (c 1,0; EtOH).  

Спектр ЯМР 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1,38-1,31 (м, 1H); 1,45 (с, 

9H); 1,70-1,63 (м, 2H); 1,81-1,74 (м, 1H); 2,05-1,98 (м, 1H); 2,12-2,06 (м, 1H); 

3,66-3,59 (м, 1H ); 4,00-3,96 (м, 2H); 4,66 (с, 1H). 

 

(1R,2R)-2-аміноциклопентанол 2.44а 

(1R,2R)-N-Boc-2-аміноциклопентанол 2.43а розчинили в 6N 

солянокислому діоксані (50 мл) та кип'ятили із зворотним холодильником 

протягом 5 годин. Після завершення реакції (контроль по ЯМР), розчинник 

упарили. У залишку виявлено чистий (1R,2R)-2-аміноциклопентанол 2.44а 

гідрохлорид. Оптичну чистоту продукту визначили за допомогою хіральної 

ВЕРХ. Вихід 90%. 

Таким же чином були отримані відповідні цис похідні циклопентанів та 

тетрагідрофуранів. Чистота отриманих продуктів контролювали за 

допомогою ЯМР спектроскопії, масс-спектроскопії, а оптичну чистоту – за 

допомогою хіральної ВЕРХ та за допомогою зняття фторних спектрів 

стереомерам відповідних оптично активних речовин з кислотою Мошера.  

Отримані результати оптичної чистоти були в межах 95-99% ее. 

 

5.3 Дерацемiзацiя похідних 2,3-дигідро-1Н-інденолів та 2,3-дигідро-

1Н-індендіолів 

Отримання ((трет-бутилдиметилсиліл)оксо)-2,3-дигідро-1Н-індено-

нів (типовий експеримент для отримання 3.21). 

До розчину гідрокси-2,3-дигідроінден-1-ону (0,1 моль) в розчині 

сухого ДМФ (100 мл) додали третбутилхлордиметилсілан (0,11 моль), 

розчин охолодили до 0°С та додали (крапельно) триетиламін (0,125 моль). 

РС перемішували 10 годин при кімнатній температурі. Після чого РС вилили 

в лід (200 мл) та додали 200 мл етилацетату. Органічний шар відокремили, 

сушили над сульфатом натрію, відфільтрували та упарили. Отримали 
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кристалічний ((трет-бутилдиметилсиліл)оксо)-2,3-дигідро-1Н-інденон 3.21. 

Відмили отриманий кристалічний залишок холодним гексаном, отримали 

чистий кетон з виходом 85% (0,085 моль), який в подальшому запускали у 

відновлення за описаною далі методикою. 

Отримання рацемічних вихідних спиртів 2,3-дигідро-1Н-інденолів 

(типовий експеримент для схеми 3.3 і перетворення 3.19 в 3.12, а також для 

перетворення 3.20 у 3.22). 

До розчину вихідного кетона (3.19 або 3.20) (0.1 моль) у метанолі (250 

мл), додали порційно боргідрид натрію (0,07 моль), при охолодженні лід-

вода. Після того як весь боргідрид натрію додали, баню з охолодженням 

прибрали. Перемішували 12 годин, проходження реакції контролювали за 

допомогою ТШХ або ЯМР. Після проходження реакції, РС упарили і залили 

250 мл хлористого метилену та води (200 мл), органічний шар відділили, 

сушили над сульфатом натрію, відфільтрували та упарили. Отримали 

кристалічний спирт з виходами 80-95%. 

Загальний метод розділення інданолів за допомогою ферментів 

Розчин рацемічного 5-хлор-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олу 3.18 (1,7 г, 0,01 

моль), ліпазу Burkholderia cepacia (0,1 г), вінілацетату (3 мл) в МТБЕ (3 мл) 

перемішували при температурі 24 °C. Процес ацилювання інданолу 

контролювали за допомогою ТШХ і ЯМР. Реакційну суміш перемішували до 

50% конверсії вихідного спирту, що займало приблизно 18 годин. Потім 

реакційну суміш відфільтрували, упарили у вакуумі. Отриману суміш 

розділили за допомогою колонкової хроматографії системою гексан-

етилацетат-етанол (95:5-3:1) (на 1,5 г суміші використовували 30 мл 

силікагелю). В першій фракції отримали ацетат, а у другій – спирт. 

Отримують ацетат інданолу 3.18a, який мав абсолютну конфігурацію (R) і 

інданол, що не прореагував, який має абсолютну конфігурацію (S) 3.18b. 

Отриманий (R)-інданол ацетат додатково перекристалізовували з толуолу. 

Вихід оптично чистого (S)-5-хлор-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олу 50%, т. 
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топ 105°С, [α] D
20

 +15 (С = 3, СНСl3) або +9 (С = 3, етанол). 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 1,95 м (1Н, СН); 

2,48 м (1Н, СН); 2 80 м (1Н, СН); 3,01 м (1Н, СН); 5,19 т (1Н, J = 6,0 Hz, 

СНОН); 7,18 м (2Н, Н-Аr); 7,32 м (1Н, Н-Аr),  

Спектр ЯМР 
13

C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 30,1; 35,9; 76,1; 126; 127, 

128,9; 133,8; 143; 143,1.  

Знайдено, %: С, 64.35; Н, 5.34; СІ, 21.25. С9Н9СlО.  

Розраховано, %: С, 64.11; Н, 5.38; СІ, 21.02.  

(S)-5-Хлор-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол 3.18b 

Розчин (S/R)-5-хлор-2,3-дигідро-1H-інден-1-олy 3.18 (2,3 г, 0,01 моль), 

ліпазу Burkholderia cepacia (0,2 г), вінілацетату (3 мл) в МТБЕ (10 мл) 

перемішували при температурі +24
°
С. Перебіг реакції і утворення 

ацильованого продукту контролювали за допомогою ТШХ і ЯМР. Реакційну 

суміш перемішували до 50% конверсії вихідного спирту, що зайняло 18 

годин. Потім реакційну суміш відфільтрували, упарили у вакуумі. Отриману 

суміш розділили за допомогою колонкової хроматографії системою гексан-

етилацетат-етанол (90:9:1) (на 1,5 г суміші використовували 30 мл 

силікагелю). В першій фракції отримали ацетат, а у другій – спирт. 

Виділений (S)-дигідро-1Н-інден-1-ол перекристалізували з толуолу з 

виходом 47%, т. топ. 105°С. [α]D
20

=+25 (С=3, CDCl3).  

(R)-5-Хлор-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол 3.18a (ензиматичний гідроліз) 

(R)-5-Xлop-2,3-дигідрo-1Н-інден-1-іл ацетат розчинили в МТБЕ, 

додали фосфатний буфер (0,05 М; рН = 7,2), потім додали біокаталізатор 

Candida Antarctica lipase B (20% від маси субстрату). Перемішували 18 годин 

при кімнатній температурі. Хід реакції контролювали за допомогою ЯМР. По 

завершенні реакції біокаталізатор відфільтрували. Органічну фазу 

відокремили від води. Воду промили МТБЕ 2 рази. Об'єднаний органічний 

шар висушили сульфатом натрію і упарили.  

Оптичну чистоту контролювали за допомогою ВЕРХ з хіральною 
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колонкою та за допомогою дериватізації кислотою Мошера.  

Вихід (R)-інданолу – 45%. [α]D
20

=-25 (С=3, CDCl3).  

Вихід (S)- ацилінданолу, що не прореагував – 46 % [α]D
20

+81 (С=1, 

CDClЗ).  

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 1,95-1,89 (m, 

1H), 2,22 (s, 1H), 2,50-2,44 (m, 1H), 2,81-2,75 (m, 1H), 3,02-2,96 (m, 1H), 5,18-

5,15 (m, 1H), 7,20-7,18 (m, 2H), 7,30-7,28 (m, 1H), 

13
C NMR (100 MHz, CDCl3) δC 145,21; 143,36; 133,96; 126,86; 125,27; 

124,99; 75,59; 35,96; 29,59. 

(R)-5-хлор-2,3-дигидро-1Н-инден-1-ол 3.18a (гідроліз поташем) 

Ацетат (2.1 г, 0.01 моль) гідролізували обробкою розчином поташу (2 

г) у 20 мл метанолу при перемішуючи при кімнатній температурі. За 

перебігом гідролізу стежили за допомогою ТСХ. Після того, як весь ацетат 

перетворився у спирт, розчинник упарили у вакуумі, залишок екстрагували 

етилацетатом. Потім екстракт упарили і залишок перекристалізували з 

гексану.  

Отримали чистий (R)-інданол 3.18a. Вихід 45%, т. пл. 105°С. [α]D
20

=-24 

(С=3, CDCl3). 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 1.95 м (1Н, СН); 

2.48 м (1Н, СН); 2.80 м (1Н, СН); 3.01 м (1Н, СН); 5.19 т (1Н, СНОН); 7.18 м 

(2Н, Н-Аr); 7.32м (1Н, Н-Аr). 

Спектр ЯМР 
13

C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 30.1; 35.9; 76.1; 126; 127, 

128.9; 133.8; 143; 143.1. 

Знайдено, %: С, 64.02; Н, 5.51. С9Н9СlО. Розраховано, %: С, 64.11; Н, 

5.38. 

(S)-4-Бром-2,3-дигідро-1H-інден-1-ол 3.17b 

Розчин (S/R)-4-бpoм-2,3-дигідро-1H-інден-1-олу 3.17 (2,3 г, 0,01 моль), 

ліпазу Burkholderia cepacia (0,2 г), вінілацетату (3 мл) в МТБЕ (10 мл) 

перемішували при температурі +24 
о
С. Перебіг реакції і утворення 
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ацетильованого продукту контролювали за допомогою ТШХ і ЯМР. 

Реакційну суміш перемішували до 50% конверсії вихідного спирту, що 

зайняло 18 годин, після чого відфільтрували, упарили у вакуумі. 

Отриману суміш розділили за допомогою колонкової хроматографії 

системою гексан-етилацетат-етанол (95:53:1) (на 2,5 г суміші 

використовували 60 мл силікагелю). В першій фракції отримали ацетат, а у 

другій – спирт. 

Виділений (S)-дигідро-1Н-інден-1-ол 3.17b перекристалізували з 

толуолу. Вихід 50%, т. пл. 85 
0
С, [α]D

20
 = +19,00 (C = 0,25, EtOH). 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 1.85-1.90 (m, 

1H) 2.02-1.90 (m, 1H), 2.40-2.47 (m, 1H), 2.88-2.77 (m, 1H), 3.08 (ddd, J = 16.4 

Hz, 8.4 Hz, 4.8 Hz, 1H), 5.35-5.27 (m, 1H), 7.35 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.13 (t, J = 

7.6 Hz, 1H),7.43 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 

Спектр ЯМР 
13

C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 30.11, 35.82, 76.00, 

120.20, 126.06, 127.25, 132.49, 142.55, 146.77. 

(R)-4-Бром-2,3-дигидро-1H-инден-1-ол 3.17a 

Ацетат (0.01 моль), отриманий у попередньому експерименті 

гідролізували обробкою поташем (2 г) в 20 мл метанолу, перемішуючи при 

кімнатній температурі. Хід гідролізу контролювали за допомогою ТШХ. 

Після того, як весь ацетат перетворився у спирт, метанол упарили у вакуумі, 

залишок залили водою (20 мл) та хлороформом (20 мл), відокремили 

органічний шар, висушили його сульфатом натрію і упарили. 

Залишок перекристалізували з пентану. 

Вихід 50%, т пл 85 
0
С, [α]D

20
= -18.93 (C=0.25, EtOH) 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 1.86-1.77 (m, 

1H) 2.02-1.90 (m, 1H), 2.58-2.47 (m, 1H), 2.88-2.77 (m, 1H), 3.08 (ddd, J = 16.4 

Hz, 8.4 Hz, 4.8 Hz, 1H), 5.35-5.27 (m, 1H), 7.35 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.13 (t, J = 

7.6 Hz, 1H),7.43 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 
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Спектр ЯМР 
13

C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 31.11, 34.82, 77.00, 

120.20, 123.06, 131.25, 143.49, 128.55, 146.77, 

HRMS (EI) для C9H9BrO
+
 ([M]

+
): 211.9837, Розраховано.: 211.9836. 

(S)-5-Бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол 3.14b 

Розчин (S/R)-5-бpoм-2,3-дигідро-1H-інден-1-олу 3.14 (2,52 г, 0,011 

моль), ліпазу Burkholderia cepacia (0,25 г), вінілацетату (3,5 мл) в МТБЕ (17 

мл) перемішували при температурі +24 
о
С. Перебіг реакції і утворення 

ацетильованого продукту контролювали за допомогою ТШХ і ЯМР. 

Реакційну суміш перемішували до 50% конверсії вихідного спирту, що 

зайняло 18 годин. Реакційну суміш відфільтрували, упарили у вакуумі.  

Отриману суміш розділили за допомогою колонкової хроматографії 

системою гексан-етилацетат-етанол (90:9:1) (на 2,9 г суміші 

використовували 60 мл силікагелю). В першій фракції отримали ацетат, а у 

другій – спирт. 

 Виділений (S)-дигідро-1Н-інден-1-ол перекристалізували з толуолу. 

Вихід 50 %, т. топ. 100°С. [α]D
20

=+20 (С=3, CDCl3). 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 1,88-1,99 (м, 

2Н), 2,42-2,53 (м, 1Н), 2,74-2,85 (м, 1Н), 2,97-3,07 (м, 1Н), 5,18 (т, J=6,6 Гц, 

1Н), 7,26 (д, J=2,7 Гц, 1Н), 7,34 (с, 1Н), 7,37 (д, J=3,0 Гц, 1Н); 

13
C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 145,6; 143,9; 129,7; 128,0; 125,7; 122,2; 

75,6; 35,9; 29,6. 

Знайдено, %: С, 50.44; Н, 4.41. С9Н9ВrО: Розраховано, %: С, 50.73; Н, 

4.26. 

(R)-5-Бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол 3.14a 

Ацетат (0,01 моль), отриманий в попередньому експерименті, 

гідролізували обробкою поташем (2 г, 14,4 ммоль) в 20 мл метанолу, 

перемішуючи при кімнатній температурі. Хід гідролізу контролювали 

аналізом ТШХ. Розчинник упарили і залишок залили водою (20 мл) та 

етилацетатом (20 мл), відокремили органічний шар, висушили його 
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сульфатом натрію і упарили.  

Залишок перекристалізували з толуолу. Вихід 50%, т. топ. 85 °С. 

[α]D
20

=-25 (С=3, CDCl3). 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 1,69 с (1Н, ОН); 

1,95 м (1Н, СН); 2,48 м (1Н, СН); 2,80 м (1Н, СН); 3,01 м (1Н, СН); 5,19т (1Н, 

СНОН); 7,18 м (2Н, Н-Аr); 7,32 м (1Н, Н-Аr). 

Спектр ЯМР 
13

C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 30,1; 35,9; 76,1; 126; 127; 

128,9; 133,8; 143; 143,1. 

Отримано, %: С, 50.45; Н, 4.29. С9Н9ВrО: Розраховано, %:С, 50.73; Н, 

4.26. 

5.4 Ферментативне кінетичне розділення гало-2,3-дигідро-1Н-

інденолів 

(типовий експеримент) 

А) Ферментативне ацилювання рацемічного інданолу 

(S)-4-фтор-2,3-дигідро-1Н-інден-1-ол 3.15b 

Розчин рацемічного 2,3-дигідро-1Н-інден-1-олу (0,01 моль), ліпази 

Burkholderia cepacia (0,1 г), вінілацетату (3 мл) у MTBE (30 мл) 

перемішували при 24°C. Ацилювання дигідроінденолів контролювали за 

допомогою ТШХ і ЯМР. Реакційну суміш перемішували до 50% конверсії 

вихідного 2,3-дигідро-1Н-інден-1-олу, що зайняло приблизно 18 годин.  

Потім реакційну суміш відфільтрували, упарили у вакуумі. 

Отриману суміш розділили за допомогою колонкової хроматографії 

системою гексан-етилацетат-етанол (90:25:1) (на 3 г суміші використовували 

60 мл силікагелю). В першій фракції отримали ацетат, а у другій – спирт. 

Отримали (R)-4-фтор-дигідроінденілацетат з виходом 46% і (S)-4-фтор-

1,2-дигідро-1Н-інденолу, що не прореагував, з виходом 48%, який 

перекристалізували з толуолу.  

Вихід кристалізованого (S)-4-фтор-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олу 42%  

[α]D
20

 = +17.0 (С 1, CHCl3). 
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Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 1.35 (m,1H); 2.00 

(m,1H). 2.55 (m,1H), 2.80 (m,1H), 3.15 (m,1H), 5.20 (qv,J = 6.0 Hz, 1H), 6.90 

(m,1H), 7.30 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 7.45 (m,1H). 

13
C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 24.54, 40.50, 70.73, 115.9 (d, J = 20.0 

Hz), 117.9 (d, J = 20.5 Hz), 129.7 (d, J = 8.5 Hz), 144.8, 149.9 (d, J = 7.5 Hz), 

164.5 (d, J = 250.0 Hz).  

 

Б) Гідроліз отриманого ацетату 

(R)-4-Фтор-2,3-дигідро-1H-інден-1-ол 3.15a 

Ацетат (0.01 моль), отриманий у попередньому експерименті 

гідролізували обробкою поташем (2 г) в 20 мл метанолу, перемішуючи при 

кімнатній температурі. Хід гідролізу контролювали за допомогою ТШХ. 

Після того, як весь ацетат перетворився у спирт, метанол упарили у вакуумі, 

залишок залили водою (20 мл) та хлороформом (20 мл), відокремили 

органічний шар, висушили його сульфатом натрію і упарили. 

Отриманий спирт 3.15a перекристалізували з гексану. 

 В результаті був отриманий чистий (R)-4-фтор-2,3-дигідро-1H-інден-

1-ол з виходом ~45%. [α]D
20 

= 17,0 (С 1, CHCl3)  

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 1.4 (m, 1H); 1.90 

(m, 1H). 2.55 (m, 1H), 2.85 (m, 1H), 3.10 (m, 1H), 5.25 (qv, J = 6.0 Hz,, 1H), 6.95 

(m, 1H), 7.30 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 7.35 (m, 1H). 

13
C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 24.50, 40.45, 70.70, 115.8 (d, J = 20.0 

Hz,), 118.0 (d, J = 20.5 Hz,), 129.0 (d, J = 8.5 Hz,), 145.0, 140.0 (d, J = 7.5 Hz,), 

165.0 (d, J = 250.0 Hz,).  

(S)-2,3-Дигідро-1Н-інден-1,4-діол 3.24a 

Розчин (S/R)-2,3-дигідро-1Н-інден 1,4-діолy 3.24 (1,5 г, 0,01 моль), 

ліпазу Burkholderia cepacia (0,2 г), вінілацетат (10 мл) і МТБЕ (3 мл) 

перемішували при температурі 24°С. Утворення ацетильованого продукту 

контролювали за допомогою ТШХ і ЯМР. Реакційну суміш перемішували до 
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50% конверсії вихідного спирту, що зайняло 18 годин, після чого реакційну 

суміш відфільтрували, упарили в вакуумі. Отриману РС очистили за 

допомогою колонкової хроматографії системою гексан-етилацетат-етанол 

(74:25:1) (на 3 г суміші використовували 60 мл силікагелю). 

Отриманий продукт кристалізували з толуолу. 

Вихід 50 %, Т. топ. 135 °С, [α]D
20

= +42,95 (С=1, CDCl3). 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz)  2,0 м (1Н, СН); 

2,25 с (1Н, ОН); 2,5 м (1Н, СН); 2,75 м (1Н, СН); 3,0 м (1Н, СН); 4,8 ш (1Н, 

ОН); 5,25 м (1Н, СНОН); 6,75 м (1Н, Н-Аr); 7,05 м (1Н, Н-Аr); 7,2 м (1Н, Н-

Аr). 

13
C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 26,21 с (СН); 35,11 с (СН); 75,82 с 

(СНОН); 114,16 с (C-Аr); 115,39 с (С-Аг); 128,86 с (С-Ar); 128,99 с (С-Аr); 

147,63 с (С-Аr); 153,25 с [С(ОН)-Аr]. 

Знайдено,%: С, 71.45; Н, 6.82 С9Н10О2. Розраховано, %: С, 71.98; Н, 

6.71 

(R)-5-гідрокси-2,3-дигідро-1Н-інден-1-іл ацетат 3.25a 

Ацетат, отриманий в попередньому досліді, очистили перегонкою в 

вакуумі. Вихід 40 %.  

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 2,1 с (ЗН, 

СН3СО); 2,2 м (1Н, СН2); 2,4 м (1Н, СН2); 2,7 м (2Н, СН2); 5,7 ш (ОН); 6,12 

(СНО); 6,56 с; 6.65 с; 7,15 с;7,16 с (ЗН, Н-Аr). 

(R)-2,3-Дигідро-1Н-інден-1,5-діол 3.24c 

(R)-2,3-дигідро-1H-інден 1,4-діол 1-ацетат 3.25а (5 ммоль) розчинили в 

МТБЕ (50 мл), додали фосфатний буфер (0,05 М; рН = 7,2, 50 мл), потім 

додали біокаталізатор Candida Antarctica lipase B (20% від маси субстрату). 

Перемішували 18 годин при кімнатній температурі. Хід реакції 

контролювали за допомогою ЯМР. По завершенні реакції біокаталізатор 

відфільтрували. Органічну фазу відокремили від води. Воду промили МТБЕ 

2 рази (по 50 мл). Об'єднаний органічний шар висушили сульфатом натрію і 
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упарили. Залишок кристалізували з гексану з отриманням спирту 3.24c. 

Оптичну чистоту контролювали за допомогою ВЕРХ з хіральною 

колонкою та за допомогою дериватізації кислотою Мошера.  

Вихід 42%. Т. топ. 135 °С, [α]D
20

= - 42,95 (С=1, CDClз). 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz)  2,0 м (1Н, СН); 

2,25 с (1Н, ОН); 2,5 м (1Н, СН); 2,75 м (1Н, СН); 3,0 м (1Н, СН); 4,8 ш (1Н, 

ОН); 5,25 м (1Н, СНОН); 6,75 м (1Н, Н-Аr); 7,05 м (1Н Н-Аr); 7,2 м (1Н, 

H=Ar). 

Спектр ЯМР 
13

C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 26,21 с (СН); 35,11 с 

(СН); 75,82 с (СНОН); 114,16 с (С-Аг); 115,39 с (С-Аr); 128,86 с (С-Ar); 

128,99 с (С-Аr); 147,63 с (С-Аr); 153,25 с [С(ОН)-Аr]. 

Знайдено, %: С, 71,66; Н, 6.92. С9Н10О2: Розраховано: С, 71.98; Н, 6.71.  

 

(Rac)-Trans-2-бромо-2,3-дигідро-1H-інден-1-ол (Trans-(Rac)-3.29) 

До розчину 1H-індену 3.31 (5 г, 0,043 моль) у діоксані (25 мл) додали 

водний розчин КВr/КВrОз (води (200 мл), КВr (7.17г, 0,0603моль), КВrOз 

(5,03 г, 0 0301 моль)) при кімнатній температурі. Потім при кімнатній 

температурі протягом 2 годин додали H2SO4 (4,614 г, 0,047 моль). Після чого 

залишили перемішуватись на 4 години. Продукт екстрагували 

дихлорметаном (3 рази по 25 мл), органічний шар промили насиченим 

розчином NaCl (25 мл), сушили над Na2SO4, упарили. Отримали 6,9 г 

бромінданолу. Вихід: 75%, mp 110
0
С. 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 5 3.22 (dd 1Н), 

3.56 (dd 1H), 4.25 (q 1H), 5.3 (d 1H), 7.25 (m 3H), 7.45 (m 1H). 

(Rac)-Cis-2-бромо-2,3-дигідро-1H-інден-1-ол cis-3.29 

До розчину транс-1,2-бромінданолу 3.29 (2 г, 0,0094 моль) у 

безводному дихлорметані (30 мл) додали перйодат Десс-Мартіна (4,4 г, 0,014 

моль) при кімнатній температурі. Реакційну суміш перемішували протягом 

15 год при кімнатній температурі на магнітній мішалці. Продукт промили 
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розчином (30 мл) Na2S2O3, потім водою (30 мл), висушили над Na2SO4, 

упарили. Отримали 1,6 г (Rac)-цис-2-бром-2,3-дигідро-1H-інден-1-ону 3.31а, 

вихід: 81%.  

Т.пл. 35-40°С. Легкоплавкий кристалічний продукт 3.31а (літ. 37–

38°С). 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 3.19 (dd, J 18.1, 

3.2 Hz, 1H), 3.84 (dd, J 18.1, 7.5 Hz, 1H), 4.65 (dd, J 7.5, 3.2 Hz, 1H), 7.44 (m 

ЗН), 7.92 (m 1H). 

До розчину бромінданону 3.31а (2 г, 0,0093 моль) у метанолі (40 мл) 

додали борогідрид натрію (0,18 г, 0,00476 моль) з охолодженням, суміш 

перемішували протягом 4 годин при кімнатній температурі. Потім додали 

хлорид амонію (0,39 г, 0,0072 моль), розчинник упарили, додали 20 мл води і 

продукт екстрагували дихлорметаном (40 мл). Після цього органічну фазу 

відокремили, сушили над Na2SO4, розчинник упарили. В результаті було 

отримано 1,9 г цис-бромінданолу (рац)-3.29.  

Вихід 96%, т.пл. 101°С. 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 2.4 (br, 1H, OH); 

3.4 (m, 2H, CH2), 4.8 (dd, J 7.5, 3.2 Hz, 1H, CHOH), 4.9 (dd, J 7.5, 3.5 Hz, 1H, 

CHBr), 7.25 (m ЗН, CH(Ar)), 7.45 (m 1H, CH(Ar)). 

 (1S,2R)-Cis-2-бромо-2,3-дигідро-1H-інден-1-ол 3.29 

До розчину сis-2-бромо-2,3-дигідро-1H-інден-1-олу 3.29 (2г, 0,0094 

моль) в THF (20 мл), додали ліпазу Novozym 435 (0.4г), ізопропеніл ацетат (2 

мл) залишили перемішуватись при 50 °С, конверсію контролювали за 

допомогою ЯМР-спектроскопії. При досягненні конверсії 50% Novozym 435 

відфільтрували, маточник упарили у вакуумі. У залишку отримали суміш 

50:50 спирту, що не прореагував, і ацетату. 

Отриману суміш розділили за допомогою колонкової хроматографії 

системою гексан-етилацетат, градієнт від 20:1 до 1:1 (на 2,5 г суміші 

використовували 60 мл силікагелю). Отримали дві фракції. В першій фракції 
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отримали ацетат, а у другій – спирт. 

 У другій фракції отримали (1S,2R)-Cis-2-бромо-2,3-дигідро-1H-інден-1-

ол 3.29 з виходом 90%, Т топ = 102°C, [α]D
20 

= -61.6 (C 0.62, CHCl3). 

(1R,2S)-2-бромо-2,3-дигідро-1H-інден-1-іл ацетат 3.32 

Отримали у першій фракції після колонкової хроматографії у 

попередньому синтезі. Отримали 1 г ацетату 3.32 у вигляді безбарвної в'язкої 

рідини.  

Вихід 83%. 

Спектр ЯМР 
1
Н, (CDCl3), δH, м. ч. (J, Гц): δH (500 MHz) 2.21 (s ЗН), 3.38 

(dd 2Н), 4.57 (q 1Н), 5.79 (d HI), 7.26 I ( m 4H). 

Cis-(1R,2S)- 2-бромо-2,3-дигідро-1H-інден-1-ол-3.29 

До розчину ацетату 3.32 (1г, 0,0039 моль) у метанолі (10мл) додали 

К2СО3 (1.08г, 0.0078моль) і перемішували на магнітній мішалці 4 години при 

кімнатній температурі. Реакційну суміш відфільтрували, розчинник упарили. 

Додали воду (20 мл) і дихлорметан (40 мл). Після цього органічну фазу 

відокремили, сушили над Na2SO4, розчинник упарили.   

Отримали 0,75г речовини Cis-(1R,2S)-3.29, вихід: 90%.  

Т.пл. 113°С (гексан), [α]D
20 

= -53.13 (С = 0.8, CHCl3) 

5.5. Кінетичне розділення шляхом ферментативного гідролізу 

рацемічних гало-2,3-дигідро-1Н-інденол ацетатів  

(типовий експеримент) 

(S)-4-бром-2,3-дигідро-1Н-інденол 3.17b 

(Rac)-4-Бром-2,3-дигідро-1Н-інденіл-ацетат 3.17 (5 ммоль) 

гідролізували у МТБЕ (40 мл) та буференому фосфатному водному розчині 

(40 мл) при постійному рН 7,2 за допомогою ліпази Burkholderia cepacia (0,2 

г), перемішуючи при кімнатній температурі. Гідроліз контролювали за 

допомогою ТШХ і 
1
Н ЯМР. Після проходження реакції ліпазу 

відфільтрували і промили МТБЕ (40 мл). Органічний розчинник 

відокремили, сушили над сульфатом натрію та випарювали. У залишку була 
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суміш (R)-4-бром-2,3-дигідро-1Н-інденіл-1-ацетату 3.17a та (S)-4-бром-2,3-

дигідро-1Н-інденолу 3.17b. 

Отриману суміш розділили за допомогою колонкової хроматографії 

системою гексан-етилацетат (90:15) (на 3,2 г суміші використовували 60 мл 

силікагелю).  

В першій фракції отримали ацетат, а у другій – спирт. 

Отриманий у другій фракції спирт перекристалізували в толуолі. 

Вихід 42%, Тпл 100°C, [α]D
20 

= -20,00 (C = 1, CDCl3). Співвідношення 

енантіомерів 98:2 визначали за допомогою ВЕРХ з використанням колонки 

Chiralcel OJ-H (95% гексан/2 пропанол, 1,0 мл потік/хв). tR 9,5 хв 

(незначний); tR 11,1 хв (мажор). 

1
H NMR (CDCl3): δH = 1.75 (с, 1H, OH); 1.81 (m, 1H); 2.50 (m, 1H); 2.75 

(m, 1H); 3.10 (m,1H); 3.12 – 3.03 (m, 1H); 5.25 (qv, J = 6.0 Hz,, 1H); 7.35 (m, 

1H),  7.35 (m, 1H), 7.45 (m, 2H), 

13
C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 31.8. 35.9, 78.5, 120.6, 124.2, 129.6, 

132.0, 144.6, 147.5. 

(R)-4-бром-2,3-дигідро-1Н-інденол 3.17a 

3.17a було отримано шляхом гідролізу (R)-ацетату обробкою 

карбонатом калія в метанолі, як описано вище. 

Вихід 42%, т.пл.100 °C, [α]D
20 

= +20.00 (С=1, CDCl3). 

1
H NMR (CDCl3): δH= 1.75 (с, 1H, OH); 1.81 (m, 1H); 2.50 (m, 1H); 2.75 

(m, 1H); 3.10 (m, 1H); 3.12 – 3.03 (m, 1H); 5.25 (q, J = 6.0 Hz,, 1H); 7.35 (m, 

1H),  7.35 (m, 1H), 7.45 (m, 2H). 

13
C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δ 31.8. 35.9, 78.5, 120.6, 124.2, 129.6, 

132.0, 144.6, 147.5. 

Енантіомерну чистоту розділених сполук визначали шляхом 

дериватізації кислотою Мошера – спосіб зазначений нижче. 
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5.6 MTPA Визначення оптичної чистоти розділених стереоізомерів 

гало-2,1-дигідро-1Н-інденолів 

До 4,7 ммоль рацемічного галоген-2,1-дигідроінденолу та 0,01 мл 

триетиламіну в 2 мл діетилового етеру додали 13 мг (5,17 ммоль) 

хлорангидриду Мошера в розчині 1 мл діетилового етеру при перемішуванні 

та охолодженні до 0°C. Через 10 хвилин реакційну суміш упарили у вакуумі. 

До залишку додали 1 мл CDCl3, розчин помістили в ампулу для зразків ЯМР, 

провели спектроскопічні аналізи ЯМР 
1
Н і 

19
F. 

 

Хроматографічне визначення абсолютної конфігурації 

Зразки розчинили в рухомій фазі в концентрації 0,1 мг/мл. В якості 

рухомої фази використовували н-гексан з модифікатором (метанол, 

дизопропіловий етер) різних концентрацій. Усі розчини перед використанням 

відфільтрували (0,45 мм) і дегазували в ультразвуковій ванні. Швидкість 

рухомого потоку становила 0,5 мл/хв. УФ-детектування проводили при 230 

нм. Хроматографію проводили при 25 °C, якщо не вказано інше, для 

визначення температурної залежності енантіорозподілу. Після кожної зміни 

температури або складу рухомої фази колонку врівноважили рухомою фазою 

протягом щонайменше 2 годин перед введенням нового зразка. Час 

порожнього колонки (t0) визначили шляхом введення н-гексану та реєстрації 

першого відхилення базової лінії. Перед кожним хроматографічним 

експериментом провели подвійні ін’єкції. 
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ВИСНОВКИ 

1. Проведено дослідження методу кінетичної ферментативної 

дерацемізації циклоалканолів, їх гетероциклічних похідних, 2,3-

дигідро-1Н-індендіолів та 2,3-дигідро-1Н-інденолів. На прикладі 2,3-

дигідро-1Н-індендіолів проаналізовано вплив об’ємного замісника на 

селективність ензиматичного розділення. 

2. Доведено експериментально, що біокаталізатор Burkholderia cepacia 

дозволяє отримати оптичні енантіомери 2,3-дигідро-1Н-інденолів, 

циклопентандіолів, піролідин-3,4-діолів та тетрагідрофуран-3,4-діолів з 

високим виходом і високою енантіомерною чистотою (ее ≥97-99%) при 

кімнатній температурі та помірній кількості біокаталізатора.  

3. Одержано транс- та цис- 1,2-фторциклопентаноли, 4-фторпіролідин-3-

оли та 4-фтор-піролідин-3-аміни з високою оптичною чистотою (ее 

≥97%) методом ферментативної дерацемізації. 

4. Отримано ряд стереохімічно чистих циклоалканолів, піролідинолів, 

тетрагідрофуранолів та похідних 2,3-дигідро-1Н-інденолів із 

застосуванням методу кінетичної ферментативної дерацемізації. 

5. Синтезовано енантіомерно чисті 2-(бензилоксо)-піролідиноли, -тетра-

гідрофураноли та -циклопентаноли, які є зручними хіральними 

синтетичними блоками для одержання нових біологічно активних 

речовин. 

6. Отримано 2-Бромо-2,3-дигідро-1Н-інден-1-оли у вигляді усіх чотирьох 

стереоізомерів, абсолютну конфігурацію яких встановили за 

допомогою емпіричного правила Казлаускаса та рентгеноструктурного 

аналізу.  

7. Доведено, що комбіноване використання ферментативного аналізу, 

правил Казлаускаса та хіральної ВЕРХ підвищує точність визначення 

абсолютних конфігурацій 2,3-дигідро-1Н-інденолів. 
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ДОДАТОК 1 

 

ФЕРМЕНТАТИВНЕ ОДЕРЖАННЯ ХІРАЛЬНИХ П’ЯТИЧЛЕННИХ 

ЦИКЛОАЛКАНОЛІВ ТА ЇХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ АНАЛОГІВ 

 

  

Копії 
1
H, 

19
F and 

13
C ЯМР спектрів та копії масс спектрів...…………….....160 

Визначення оптичної чистоти за допомогою дериватизації з хлорангідридом 

кислоти Мошера………………………………...............................................233 

Визначення оптичної чистоти за допомогою хіральної ВЕРХ....................244 

 

 



 

160 

 

 

  

 

 
1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) рацемату циклопентан моно-O-бензилдіолу 2.26 

 



 

161 

 
Масс спектр рацемату циклопентан моно-O-бензилдіолу 2.26 



 

162 

 

 

 
1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) Суміші ацетат+спирт з конверсією 1/1 після ензиматичного ацилювання 2.27+2.27a 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) Ацетату 2.27 після ензиматичного ацилювання та колонкової хроматографії  
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) Циклопентан діолу 2.20 

 

 



 

165 

 
Масс спектр циклопентан діолу 2.20 
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13

С ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) тетрагідрофуран-3,4-діолу 2.38 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) тетрагідрофуран-3,4-діолу 2.38 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) Суміші ацетат+спирт з конверсією 1.1/1 після ензиматичного ацилювання 2.35 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) ацетату тетрагідрофуран моно-O-бензил3,4-діолу 2.36 після ензиматичного 

ацилювання 
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19

F Спектр діастереоізомера рацемічної транс речовини тетрагідрофуран моно-O-бензил-3,4-діолу 2.35 з R кислотою 

Мошера 
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19

F Спектр діастереоізомера (S,S) тетрагідрофуран моно-O-бензил3,4-діолу 2.37 з R кислотою Мошера 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) КБЗ-піролідин-моно-О-бензилдіолу (рацемат) 2.29 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) суміші спирту (S,S) 2.31 та відповідного ацетату (R,R) 2.30 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) (S,S) 2.31 після колонкової хроматографії 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, DMSOd6) (S,S)-піролідин-діолу 2.33а 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, DMSOd6) (R,R)-піролідин-діолу 2.33 

 



 

177 

 

 
Мас спектр (R,R)піролідин-діолу 2.33 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) пиролідин моно-О-бензильованого-3,4-діола 2.39 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) Ацетату 2.30 після ензиматичного ацилювання та колонкової хроматографії 
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13

С ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) Ацетату 2.30 після ензиматичного ацилювання та колонкової хроматографії 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) Спирту 2.31 після ензиматичного ацилювання та колонкової хроматографії 
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13

С ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) Спирту 2.31 після ензиматичного ацилювання та колонкової хроматографії 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, DMSOd6) Піролідин-3,4-діол гідрохлориду 2.33 

 



 

184 

 

 
Масс спектр піролідин-3,4-діол гідрохлориду 2.33 

 

 



 

185 

 

 
13

С ЯМР спектр (500MHz, DMSOd6) Піролідин-3,4-діол гідрохлориду 2.33 
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Масс спектр тетрагідрофуран аміно спирту 2.44a 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, DMSOd6) 4-амінотетрагідрофуран-3-ол гідрохлориду 2.44a 
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Мас спектр 4-амінотетрагідрофуран-3-ол гідрохлориду 2.44b 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, DMSOd6) 4-амінотетрагідрофуран-3-ол гідрохлориду 2.44b 
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13

С ЯМР спектр (500MHz, DMSOd6) 4-амінотетрагідрофуран-3-ол гідрохлориду 2.44b 

 

 

 

 

 

 



 

191 

 

 

 

 

 
1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) Суміші ацетат+спирт з конверсією 1/0,91 після ензиматичного ацилювання 

(2.42+2.42b) 

 

 



 

192 

 

 

 

 
1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) Ацетату 2.42 після ензиматичного ацилювання та колонкової хроматографії 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) (R,R)-2-фторциклопентан-1-ол 2.1 
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19
F ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) (R,R)-2-фторциклопентан-1-ол 2.1 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, DMSO-d6) (1S,2R)-фторциклопентан-1-амін гідрохлоридy 2.6 
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1
H ЯМР спектр (500 MHz, DMSO-d6) (1R,2S)- фторциклопентан-1-амін гідрохлоридy 2.8 
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13

C ЯМР спектр (1R,2S)-2-фторциклопентан-1-oлy 2.8 
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13

C ЯМР спектр (1S,2R)-2-фторциклопентан-1-oлy 2.6 
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19

F ЯМР спектр (CDCl3) (S,S)-2-фторциклопентан-1-oлy 2.2 
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19

F ЯМР спектр (CDCl3) (1R,2S)-2-фторциклопентан-1-oлy 2.3 
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Масс спектр (R,R)-2-фторциклопентан-1-oл 2.1 
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Масс спектр (S,S)-2-фторциклопентан-1-oл 2.2 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) (S,S)-циклопентан діолу 2.22 для приготування діастереоізомера з хлорангідридом 

кислоти Мошера 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) (R,R)- циклопентпн діолу 2.20, отриманого після зняття бензильного захисту 
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Масс спектр (R,R)- циклопентaн діолу 2.20 

 



 

206 

 

 
Масс спектр (S,S)- циклопентaн діолу 2.20а 
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1
H ЯМР спектр (500MHz, CDCl3) (S,S)- циклопентан діолу 2.20, отриманого після зняття бензильного захисту 
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1
H ЯМР (S)-4-хлоро-2,3-дигідро-1H-інден-1-oл 3.18с 



 

209 

 

 

 
1
H ЯМР (R)- 4-хлоро-2,3-дигідро-1H-інден-1-oл ацетат 3.18d 
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1
H ЯМР (S)-4- бромо-2,3-дигідро-1H-інден-1-oл 3.17b 
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1
H ЯМР (R)-5-бромо-2,3-дигідро-1H-інден-1-oл 3.17c 
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1
H ЯМР (S)-5-фторо-2,3-дигідро-1H-інден-1-oл 3.16b 
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1
H ЯМР (R)-5-фторо-2,3-дигідро-1H-інден-1-oл 3.16a 
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13
C ЯМР (S)-4-фторо-2,3-дигідро-1H-інден-1-oл 3.15b 

 

 



 

215 

 
1
H ЯМР 2,3-дигідро-1Н-індендону 3.21с 

 



 

216 

 
13

C ЯМР 2,3-дигідро-1Н-індендону 3.22b 



 

217 

 

 
1
H ЯМР Ензиматичного розділення при конверсії 1/1 – ацетат (R)-3.27b/спирт (S)-3.27b 



 

218 

 
13

C ЯМР (R)-2,3-дигідро-1Н-індендіолу 3.24а 



 

219 

 
1
H ЯМР (R)-2,3-дигідро-1Н-індендіолу 3.24а 



 

220 

 
1
H ЯМР розділенної суміші (1R,2R)- 2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-ол ацетату 3.32 та (1S,2S)- 2-бромо-2,3-дигідро-

1H-iнден-1-олу 3.29 
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1
H ЯМР trans-(1R,2R)- 2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 
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1
H ЯМР trans-(1S,2S)- 2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 
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13

C ЯМР trans-(1R,2R)-2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 
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Газова масс хроматограма trans- (1R,2R)- 2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 
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Мас спектр trans-(1R,2R)- 2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 
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1
H ЯМР cis-(1R,2S)- 2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 
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1
H ЯМР cis-(1S,2R)-2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 
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1
H ЯМР суміші після розділення (1R,2S)- 2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-ол ацетату 3.32 and (1S,2R)- 2-бромо-2,3-

дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29l 
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Газова хроматограма cis-(1R,2S)- 2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29l 
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Газова хроматограма cis-(1R,2S)- 2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 
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13

C NMR (127 MHz, CDCl3) of cis-(1R,2S)- 2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 



 

232 

 

 
1
H{

1
H}-NOE trans-2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 
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MTPA Визначення оптичної чистоти розділених стереоізомерів 

 

 

До 4,7 ммоль рацемічного спирту та 0,01 мл триетиламіну в 2 мл діетилового етеру додали 13 мг (5,17 ммоль) 

хлорангидриду Мошера в розчині 1 мл діетилового етеру при перемішуванні та охолодженні до -20°C. Через 10 хв 

реакційну суміш центрифугували; розчинник упарюють у вакуумі. До залишку додали 1 мл CDCl3, розчин поміщали в 

ампулу для зразків ЯМР, проводили спектроскопічні аналізи ЯМР 
1
Н і 

19
F. 
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19

F Спектр діастереоіхомера 2-фторциклопентан-1-oл: A) Рацемат; B) (1S,2R)-стереоізомер 2.4 
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19

F Спектр діастереоізомера рацемату 2-фторциклопентан-1-oлу (2.3+2.4) 



 

236 

 
19

F Спектр діастереоізомера (R,S)-2- фторциклопентан -1-oлу 2.3 
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19

F Спектр діастереоізомера (S,R)-2- фторциклопентан -1-oлу 2.4 
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Визначення оптичної чистоти циклопентан моно-O-бензилдіолу 2.26 за допомогою хлорангідрида кислоти Мошера 
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1
H ЯМР спектр діастереоізомера рацемічного фторциклопентан-1-аміну (2.6+2.8) з кислотою Мошера  
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1
H ЯМР спектр діастереоізомера (1S,2R)- фторциклопентан-1-аміну 2.6 з кислотою Мошера 

 

 
1
H ЯМР спектр діастереоізомера (1R,2S)- фторциклопентан-1-аміну 2.8 з кислотою Мошера 
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                                 A               B 

Визначення оптичної чистоти trans-2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 використовуючи кислоту Мошера
 1

H 

ЯМР: A - рацемат; B - (1R,2R)-стереоізомер 
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A B C 

Визначення оптичної чистоти trans-2-бромо-2,3-дигідро-1H-iнден-1-олу 3.29 використовуючи кислоту Мошера 
 19

F 

ЯМР: A - рацемат; B - (1R,2R)-стереоізомер; C - (1S,2S)- стереоізомер 
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19

F Спектр діастереоізомера рацемічного та (S,S)- циклопентпн діолу 2.20 з кислотою Мошера 
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Результати ВЕРХ 

 

 
Визначення оптичної чистоти циклопентан моно-O-бензилдіолу 2.26 за допомогою ВЕРХ 
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Визначення оптичної чистоти циклопентан діола 2.20 за допомогою ВЕРХ 
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Визначення оптичної чистоти (R,R)-2-фторциклопентан-1-олy 2.1 за допомогою ВЕРХ 

 

 



 

247 

 
 

Визначення оптичної чистоти 4-амінотетрагідрофуран-3-ол гідрохлориду 2.44b за допомогою ВЕРХ 
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Визначення оптичної чистоти Піролідин-3,4-діол гідрохлориду 2.33 за допомогою ВЕРХ 
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Визначення оптичної чистоти (1S,2R)- 2.6 фторциклопентан-1-амін гідрохлориду за допомогою ВЕРХ 
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Визначення оптичної чистоти (1R,2S)-2-фторциклопентан-1-oлу 2.3 за допомогою ВЕРХ 
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Визначення оптичної чистоти (1S,2R)-2-фторциклопентан-1-oлу 2.4 за допомогою ВЕРХ 
 



 

252 

 
ВЕРХ (Rac)-4-фтор-2,3-дигідро-1Н-інденолу 3.15 

 

 

 



 

253 

 

 

 
ВЕРХ (R)-4-фтор-2,3-дигідро-1Н-інденолу 3.15а 
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ВЕРХ (S)-4-фтор-2,3-дигідро-1Н-інденолу 3.15а 



 

255 

 
(rac)-4-бромо-2,3-дигідро-1Н-інденолу 3.17 
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ВЕРХ (S)-4-бромо-2,3-дигідро-1Н-інденолу 3.17b 
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ВЕРХ (R)-4-бром-2,3-дигідро-1Н-інденолу 3.17a 
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ВЕРХ (rac)-5-хлор-2,3-дигідро-1Н-інденолу 3.18 
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ВЕРХ (R)-5-хлор-2,3- дигідро-1Н-інденолу 3.18b 
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ВЕРХ (S)-5-хлор-2,3- дигідро-1Н-інденолу 3.18a 



 

261 

 
ВЕРХ рацемату (trans)- 2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олy 3.29 
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ВЕРХ trans-(1R,2R)- 2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олy 3.29 
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ВЕРХ trans-(1S,2S)- 2-бром-2,3-дигідро-1Н-інден-1-олy 3.29  
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