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Лекція 5

Борорганічні сполуки
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Початок

Frankland E, Duppa B (1860) Proc. Royal Soc. (London), 10:568

Frankland E, Duppa BF (1860) Justus Liebigs Ann. Chern. 115:319

Frankland E (1862) J. Chern. Soc. 15:363

Frankland E (1862) Justus Liebigs Ann. Chern. 124:129

➢ Горить на повітрі

➢ Вибухає у атмосфері кисню

➢ Стабільний до гідролізу

➢ Солодка на смак
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Початок

Нобелівська премія в 1976

році «за дослідження

будови боранів, що

висвітлюють проблеми

хімічного зв'язку»

B6H10 B10H16

William N. Lipscomb Die Borane und ihre Derivate (Nobel Lecture) Angew. Chem. 1977, 89, 685–696

B2H6

1976

Уильям Нанн Липскомб
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Початок

J. Am. Chem. Soc., 1956, 78 (21), pp 5694–5695 DOI: 10.1021/ja01602a063

J. Am. Chem. Soc., 1959, 81 (24), pp 6423–6428 DOI: 10.1021/ja01533a023

J. Am. Chem. Soc., 1961, 83 (11), pp 2544–2551 DOI: 10.1021/ja01472a028

Герберт Чарлз Браун – професор хімії в

Університеті Пердью (США) з 1947р. до 2004р.,

отримав Нобелівську премію з хімії в 1979р. разом з

Георгом Віттігом «за розвиток та

використання боро- та фосфоровмісних сполук

– важливих реагентів в органічному синтезі»

1979



5

Використання

Реагенти 
органічного 

синтезу

Асиметричний 
синтез

Мульти-
компонентні 

реакції

Метал-
каталізовані

реакції

Нові 
матеріали

Молекулярні 
сенсори

Терапевтичні 
агенти

Молекулярні 
рецептори

Інгібітори 
ензимів

Аналіз 
вуглеводів

Бороорганічні сполуки

Сьогодні Лекція № 9
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Загальні положення

нуклеофіл
слабка кислота Льюїса

Тригональна будова,

планарна Тетрагональна будова

електрофіл

1s2 2s2 2p1
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Номенклатура

Боран
Борінова
кислота

Боронова
кислота

Борна
кислота

Естер
борінової
кислоти

Естер
боронової
кислоти,

“боронат”

Естер
борної 

кислоти,
“борат”

Ate Boron

Complex

Borane Borinic Acid Boronic Acid Boric Acid

Borinic Ester
Boronic Ester,

“Boronate”

Boric Ester,

“Borate”

АТ комплекс
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Загальні положення

Індуктивний ефект

Мезомерний ефект

δ+ δ+

δ-

δ- δ-

δ- δ-

Електронегативність
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Приклади:

Отримання похідних бору

З боронових кислот:
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Приклади:

Отримання арилборонових кислот:

1. Обмін Галоген-Метал/Електрофільний захват:
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Приклади:

2. орто-Металювання/Електрофільний захват:

Отримання арилборонових кислот:
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Приклади:

3. Трансметалювання, використовуючи Сілани та Станани:

Eur. J. Inorg. Chem., 1998: 761–769. doi:10.1002/(SICI)1099-

0682(199806)1998:6<761::AID-EJIC761>3.0.CO;2-1

Отримання арилборонових кислот:
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Приклади:

4. Крос-сполучення із використанням діборону:

Отримання арилборонових кислот:
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Алкенілборонові кислоти

1. Обмін Галоген-Метал/Електрофільний захват:

2. Трансметалювання із застосуванням сполук Si/Zr:

3. Крос-сполучення із використанням діборону:

Ср-циклопентадієніл

Циклопента-

дієніл(Ср)-

аніон

Цис/транс-приєднання:
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Приєднання до алкінів:

1. Відновлення:

2. цис-Гідроборування алкінів:

3. транс-Гідроборування, застосовуючи каталіз Rh та Ir:

Алкенілборонові кислоти
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Механізм:

94 % 99/57 % 80 % -

99 % N/A % 97 % 98 %

94 % N/A % 66 % 95 %

> 99 % > 99 % > 99 % 98.5 %

Стереоспецифічне анти-приєднання (проти правила Марковнікова)

Алкілборонові кислоти
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Гідроборування ненасичених сполук. Приклади
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Гідроборування ненасичених сполук

Стереоселективне гідроборування:
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Енантіоселективне гідроборування: Стеричні ефекти

Гідроборування ненасичених сполук
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Енантіоселективне гідроборування: Електронні ефекти

δ-

δ-

δ+

Гідроборування ненасичених сполук
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Взаємодія боранів з альдегідами:

Гідроборування ненасичених сполук
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Реакції карбонілювання

Три різних умови преведення реакції = три різних продукта реакції
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Синтез альдегідів:

Приклади:

Acc. Chem. Res., 1969, 2 (3), pp 65–72 DOI: 10.1021/ar50015a001

Реакції карбонілювання
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Синтез кетонів:

Реакції карбонілювання
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Синтез спиртів

Acc. Chem. Res., 1969, 2 (3), pp 65–72 DOI: 10.1021/ar50015a001

Реакції карбонілювання
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Реакції ціанування

● альтернативний шлях карбонілювання кетонів та триалкілметанолів,

застосовуючи алкілборани;

● нітрил-аніон [(-):CΞN:] ізоелектронний із СО, також реагує з R3B. Солі

ціаноборатів термічностабільні, тому такі електрофіли, як бензоїлхлорид або

трифторооцтовий ангідрид (TFFA) викликають 1,2-міграцію.
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● утворення кетонів і триалкілметанолів проходить в більш м'яких умовах 

порівняно із використанням СО.

Група thexyl = «якірна» група при отримуванні кетонів;

● NaCN повинен бути сухим:

● надлишок трифторооцтового ангідриду (TFAA) приводить до третьої 

міграції, після окислення, із утворенням триалкілметанолів:

Реакції ціанування
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Утворення дихлорметил метилових естерів

● Взаємодія борорганічних сполук з нуклеофілами, які містять більше

однієї відхідної групи (LG) супроводжується багаторазовою міграцією;

● LiCCl2OMe генерується in situ з α,α-дихлорометилметилового естеру 

(DCME) та Li-триетилметоксиду;
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Реакції алілювання

Ретросинтез гомоалілових спиртів:

Аліл

(органометалічний

реагент)

Гомоаліловий

спирт

Алілбороновий

естер
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Реакції кротилборування

● Фрагмент β-метилгомоалілового спирту в обох конфігураціях (анти- та

син-) – структурний фрагмент великої кількості макролідів та поліефірних

антибіотиків;

● Взаємодія кротилметалічних (2-бутенілметалічних) реагентів з

карбонільними сполуками супроводжується ациклічним стерео- та

енантіоселективним синтезом β-метилгомоалілових спиртів:

● Фрагмент алкену може бути для подальшої синтетичної модифікації;

β-метилгомо-

аліловий спирт
кротилметалічний 

реагент

кротилбороновий естер
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● Внутрішньомолекулярна конверсія кротилборонових реагентів залежить 

від природи замісників біля атома Бору:

● Кротилорганометалічні реагенти утворюються шляхом 1,3-заміщення металу

при кімнатній температурі;

● Для стеричноконтрольованих рекцій застосовують алільні органометалічні

реагенти; важливо, що стереоізомерні реагенти не врівноважені в умовах

реакції, приєднання до C=O проходить регіоселективно та незворотньо;

● Різноманітні алільні органометалічні реагенти, алілборонові естери та 

алілдіалкілборани особливо зручні для ациклічногго стереоселективного синтезу 

гомоалілових спиртів.

Кротилдіалкілборан

Crotyl-BR2

Кротилалкілборінат

Crotyl-BR(OR)

Кротилборонат

Crotyl-B(OR)2

>>

Реакції кротилборування
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● Кротилборонові естери (2-бутенілборонати) отримують з цис- або транс-2-

бутену при обробці n-бутиллітієм та трет-бутилатом калія з наступним 

приєднанням триалкілборатів;

Термічно стабільний 

при кімнатній 

температурі

Реакції кротилборування
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Модель перехідного стану Циммермана-Тракслера

● Внаслідок геометрії подвійних зв'язків координація (Е)-кротилборонового

естеру є переважно екваторіальною, тоді як координація (Z)-

кротилборонового естеру - аксіальною, як це показано в конформаціях

перехідного стану, відповідно. В обох випадках замісник (R) альдегіду

повинен займати псевдоекваторіальне розташування для уникнення

стеричного відштовхування одним із замісників OR на атомі Бору;

Реакції кротилборування
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● Трансформація алільного фрагмента в С-ОH проходить шляхом

перегрупування боронових естерів;

● Реакція відбувається із високою діастереоселективністю;

● (Е)-кротилборонат реагує з утворенням анти-гомоалільного спирту;

● (Z)-кротилборонат реагує з утворенням син-гомоалілового спирту;

● Така поведінка узгоджується з точки зору моделі перехідного стану

Циммермана-Тракслера

Реакції кротилборування
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Реакції алілборування

● Взаємодія енантіомерночистих алільних боранів з ахіральними

альдегідами проходить не тільки з високою діастереоселективністю, а і з

високою енантіоселективністю.

● Чисті (Z)- та (E)-кротилдіізопінокамфеїлборани отримують при низьких

температурах з відповідних (Z)- та (E)-кротилкалієвих та В-

метоксидіізопінокамфеїлборану при обробці ate-комплексу з BF3•Et2O.

● В-Метоксидіізопінокамфеїлборани отримують взаємодією (-)-

діізопінокамфеїлборану (отриманого з (+)-α-пінену) або (+)-

діізопінокамфеїлборану (отриманого з (-)-α-пінену) з метанолом.
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● Взаємодія (Z)-кротилдіізопінокамфеїлборану, отриманого з (+)-α-пінену та

альдегіду при -78°С, з послідуючою окиснювальною обробкою,

супроводжується утворенням відповідних син-β-метилгомоалілових спиртів.

● Взаємодія (Z)-кротилдіізопінокамфеїлборану, отриманого з (-)-α-пінену також

супроводжується утворенням відповідних син-заміщених спиртів із 99%

діастереоселективністю, але з протилежною енантіоселективністю (як приклад

контролю реагенту).

Енантіоселективність

(використовуючи (+)-α-пінен):

Діастереоселективність: 99%

Енантіоселективність

(використовуючи (-)-α-пінен):

Діастереоселективність: 99%

95% 5%

96%4%

Реакції алілборування
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● (Е)-кротилдіізопінокамфеїлборан, отриманий з (+)-α-пінену та альдегіду

приводить до утворення анти-спиртів (95% енантіоселективність).

● (Е)-кротилдіізопінокамфеїлборан, отриманий з (-)-α-пінену та альдегіду

приводить до утворення енантіомерних анти-спиртів (також 95%

енантіоселективність).

● Застосування цис- і транс-2-бутенів та (+)-α-пінен і (-)-α-пінен приводить до

утворення всіх можливих 4-ох стереоізомерних гомоалілових спиртів.

Енантіоселективність

(використовуючи (+)-α-пінен):

Діастереоселективність: 99%

Енантіоселективність

(використовуючи (-)-α-пінен):

Діастереоселективність: 99%

95% 5%

96%4%

Реакції алілборування
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Гомологізація за Маттесоном
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Гомологізація за Маттесоном
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Стереоспецифічність

Гомологізація за Маттесоном
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Гомологізація за Маттесоном
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Гомологізація за Маттесоном
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Контроль за допомогою реагентів

Контроль за допомогою 

стартової сполуки:

діастереоселективність

реакції

Контроль за допомогою 

реагенту:

стереоспецифічність

реакції

Гомологізація за Маттесоном
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Гомологізація за Маттесоном
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стереоспецифічність

реакції

Гомологізація за Маттесоном
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Синтез природних сполук



47

Синтез природних сполук
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Синтез природних сполук
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Discovery:  Petasis, N. A.; 

Zavialov, I. A. J. Am. Chem. Soc. 

1997, 119, 445–446

Реакція Петасіса бороно-Маніха (PBM)

за класифікацією відноситься до

багатокомпонентних реакцій ІІ-го типу,

оскільки вона включає в себе серію

зворотніх стадій у рівновазі, а потім

прикінцеву, незворотню стадію, яка

приводить реакцію до завершення. Хоча

точні деталі механізму достовірно не

відомі, як правило, вважається, що для

ате-комплексів 7 та 8 характерна

внутрішньомолекулярна «доставка»

боровмісного замісника з одночасним

утворенням нового зв'язку С-С.

Реакція Петасіса бороно-Маніха
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ACS Symposium Series, 2016, 1236, Chapter 9, pp 275–311 Chapter DOI: 10.1021/bk-2016-

1236.ch009

Реакція Петасіса бороно-Маніха
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Застосування бороорганічних реагентів


