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Висновки.  

1. Знайдені оптимальні умови одержання біоматеріалу з розчину хітозану 

та арґентум(І) нітруту; 

2. Отримали біоматеріал в твердому стані; 

3. Дослідили структуру одержаного біоматеріалу електронною 

мікроскопією та ІЧ-спектроскопією. 

Також в результаті роботи були вивчені області використання хітозана, 

основним із яких є медицина. 
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Стаття присвячена дослідженню реакційної здатності бензиліденацетофенонів в 

реакціях з малоновим естером. 
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Вступ. Бензиліденацетофенони або халкони – клас органічних речовин, 

що за своєю структурою представляють α,β-ненасичені кетони. Цей клас 

речовин привернув до себе увагу вчених насамперед через високу реакційну 

здатність. На основі халконів синтезують велику кількість речовин, що мають 

практичне значення. Через високу біологічну активність ці сполуки також 

використовують при розробці нових лікарських препаратів. 

Одним із широко вживаних реагентів у органічному синтезі є малоновий 

естер, що за своєю будовою є діетиловим естером малонової кислоти. Ця 

сполука має два рухливих атоми Гідрогену в СН 2 –групі, які можуть легко 

заміщуватись. Тому вступає в реакції зі сполуками, що мають активний 

подвійний зв’язок. А оскільки бензиліденацетофенонимають такий подвійний 

зв’язок, то існує інтерес до дослідження взаємодії між бензиліденацетофеноном 

і малоновим естером. 

Мета статті. Дослідити реакційну здатність бензиліденацетофенонів в 

реакції з малоновим естером. 

Матеріали: Синтезовані бензиліденацетофенони: бензиліденацетофенон, 

4-метоксибензиліденацетофенон та 4-нітробензилі-денацетофенон, малоновий 

естер. 

Методи дослідження: органічний синтез, перекристалізація, перегонка, 

тонкошарова хроматографія, ЯМР 1Н, PASS аналіз. 

Результати та їх обговорення. Синтез вихідних 

бензиліденацетофенонів здійснювали реакцією конденсації за Кляйзеном-

Шмідтом шляхом взаємодії відповідних бензальдегіді та ацетофенону в 

лужному середовищі (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Синтез бензиліденацетофенонів за Кляйзеном-Шмідтом 
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Рис. 2. Схема взаємодії бензиліденацетофенону з малоновим естером 

Контроль перебігу хімічної реакції та чистоту одержаних продуктів 

здійснювали за допомогою методу ТШХ, а також методом ЯМР 1Н.  

Аналіз літературних джерел показав, що приєднання за Міхаелем 

малонового естеру до халконів проводиться в різних умовах із використанням 

різних каталізаторів. Тому було поставлено завдання виявити найбільш 

ефективний спосіб проведення цієї взаємодії. 

В одному із досліджень таку взаємодію проводили з використанням 

K2CO3 та ТВАВ (тетрабутиламонійбромід) в середовищі бензену [2]. Нами 

було вирішено використати доступний триетиламоній хлорид. Проте аналіз 

реакційної суміші виявив лише вихідні сполуки. Це дозволяє зробити 

висновок, що триетиламоній хлорид не є достатньо ефективним каталізатором 

в цих умовах. 

У літературі можна зустріти повідомлення про проведення цієї реакції в 

середовищі метанолу та присутності натрій метаноляту, як каталізатора [3]. 

Зважаючи на токсичність метанолу було вирішено використати як розчинник 

етанол в присутності основних каталізаторів, зокрема натрій етаноляту і натрій 

гідроксиду (рис. 2).  

У результаті ми спостерігали утворення продуктів діетил(3-оксо-1,3-

дифенілпропіл) – 5а, діетил[1-(4-метоксифеніл)-3-оксо-3-фенілпропіл] – 5b, 

діетил[1-(4-нітрофеніл)-3-оксо-3-фенілпропіл] – 5с пропандіоатів. Виходи 

продуктів (табл. 1) свідчать про більшу ефективність натрій етаноляту як 

каталізатора порівняно із натрій гідроксидом. 

Повноту перебігу реакції, ідентифікацію та контроль чистоти отриманих 

сполук перевіряли за допомогою методу тонкошарової хроматографії. 

Одержані продукти також аналізували за допомогою ЯМР 1Н. На відміну від 

спектрів вихідних халконів відсутні сигнали протонів єнонового фрагменту. А 

сигнали протонів малонового естеру накладаються, утворюючи уширений 

синглет при 3,6 м.д. 
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Таблиця 1 

Характеристика малонатів 5а, 5b та 5с 

Номер 

продукту 
Формула Ттопл., oC 

Вихід, % 

в присутності 

NaOH C2H5ONa 

5a C23H24O5 
298-

304(розклад.) 
8,6 12,4 

5b C23H26O6 
295-300 

(розклад.) 
7,0 9,8 

5с C22H23NO7 
296-

300(розклад.) 
– 38% 

 

Одним із завдань дослідження було проаналізувати вплив 

електронодонорних і електроноакцепторних замісників на реакційну здатність 

халконів. Збільшення виходу нітрозаміщеного похідного 5с (табл. 1) дозволяє 

зробити висновок, що введення електроноакцепторних груп підвищує 

реакційну здатність халконів, сприяючи перебігу реакції приєднання.  

Одержані діетил малонати було проаналізовано з точки зору їх 

потенціальної біологічної активності за допомогою комп’ютерного 

забезпечення PASS, результати якого свідчать, що вони можуть бути 

потенційно активними як фібринолітики, антигіпоксичні та антиалергічні 

препарати, промотори інсуліну, анестетики, тощо. 

Висновки. Встановлено, що використання калій карбонату з 

триетиламоній хлоридом як каталізатора при проведенні взаємодії 

бензиліденацетофенів та малоновогоестеру є неефективним і не призводить до 

утворення цільових продуктів приєднання. З’ясовано, що реакція халконів із 

малоновим естером призводить до утворення діетил[1-арил-3-оксо-3-

фенілпропіл]пропандіоатів, а вихід продуктів та час проведення взаємодії 

залежить від каталізатора. Показано, що використання натрій етаноляту 

збільшує вихід кінцевих продуктів та зменшує час проходження реакції. 
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