
ԿԱՐԾԻՔ
Պաշաոևակաե ընդդիմախոսի

Ձարուհի Հրանտի Հովակիմյաեի «/3-ԱրոիլվիհիլտրիֆեեիլֆոսֆոևիուԱ և ֊  սլի- 

րիդիեիումբրոմիդհերի փոխազդեցությունը բիևուկլեոֆիլևերի հետ» վեբևազյավ 

Բ,00.03 «Օրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների 

թեկնածու]ւ գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության վերաբերյալ

2,այ անի է, որ (ձ)-(թ-արոիլվինիլ)տրիֆեեիլֆոսֆոնիումային և -պիրիդի֊ 

նիումայինբրոմիդեերը, շնորհիվ իրենց բարձր ռեակցիոնունակության և կենսա

բանական հատկությունների ակտիվության, ներկայացնում են մեծ հետաքրքրություն 

ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական տեսանկյունից: Այս տեսակետից տվյալ 

բնագավառում կատարվող ցանկացած համակարգված ուսումնասիրություն 

արդիական է:

Նկատի ունենալով վերը շարադրվածը, ատենախոսը նպատակ է դրել 

հեաագոաել (^)-((3-արոիլվինիլ)արիֆենիլֆոսֆոնիումային֊ և -պիրիդինիումային- 

բրոմիդների Փոխազդեցությունը բինուկլեոֆիլների, մասնավորապես, հիդրօքսիդս~ 

մինի, տեղակալված և չտեղակալված թիոմիզանյութերի, հիդրազինների և

օ-ֆենիլենդիամինի հետ:

Աաենախոսական աշխատանքը շարադրված է համակարգչային շարվածքի 101 

էջի վրա: Այն բաղկացած է ներածությունից, գրական ակնարկից, ստացված 

արդյունքների քննարկումից, փորձնական մասից, եզրակացություններից, օգտագործ

ված գրականության ցանկից (119 հղում), պարունակում է 18 աղյուսակ, 5 նկար ն

հավելված:

Գրա կան ակնարկը վերաբերւխւմ է օ(,թ-չհագեցսւծ խումբ պարունակ ուլ չոր֊ 

քորդային ֆռսֆոնիումային և պիրիդինիումային աղերի սինթեզին և Փոխարկում- 

եերիև: Այն ընտրված է ճիշտ, շարադրված է լավ և հնարավորություն է տափս գնա- 

եաաելու ատենախոսի կատարված աշխատանքի գիտական նորույթը և գործնական

նշանակությունը:

Որպես գիտական նորույթ կւսրելի է առանձնացնել հետևյալ արդյունքները.



1. Ցույց է արվել, որ (յ5) ՜  1 - Փ- արոիլվինիլ)պիրխլիեիումա]իև աղի ե հիղրօք 

սիլամիեի հիդրոքլորիդի փոխազդեցությունը, անկախ արոմատիկ օղակում 

եղած տեդակալիչևերի էլեկտրոնային բնույթի ե լուծիչի տեսակից, բերում է 

3(5)-արիլ-1,2- օքսազոլների խառնուրդի առաջացմանը:

2. Պարզվել է, որ ի տարբերություն պիրիղինիումային աղի, նույն կառուց

վածքի ֆոսֆոնիումային աղի և հիդրօքսիլամինի հիդրոքլորիդի փոխազդե

ցությունը առաջացնում է միայն համապատասխան օքսիմ:

«Արդյունքների քննարկում» բաժինը (2) ընդգրկում է վեց ենթաբաժին և 

սինթեզված միացությունների կենսաբանական հատկություններին վերաբերվող 

«ձավեյ ված»:

Առաջին ենթաբաժնում ուսումնասիրվել է պիրիդինի և 1-(ի-արոիլ)ղիբրոմ- 

պրոպիոնաթթվի փոխազդեցությունը: Ցույց է տրվել, որ փոխազդեցության արդյան 

քում բարձր ելքերով ստացվում են 1 -(ի֊արոիլվինիլ)պիրիդինիումային աղերը. 

Պարզվել է, որ նշված աղերի փոխազդեցությունը տրիֆենիլֆոսֆինի հետ բերում է 

նմանակ կառուցվածքի ֆոսֆունիումային աղերի առաջացմանը 79-96% եյքերով:

Երկրորդ ենթաբաժնում քննարկվել են այն արդյունքները, որոնք սաացվել են 

(ձ) -1 ֊ (իարոիլվինիլ)պիրիդինիումբրոմիդների և հիդրօքսիլամինի հիդրոքլորիդի 

փոխազդեցության արդյունքում: Կատարված փորձերը ցույց են տվել, որ փոխազդե

ցության հետևանքով ստացվում են իզոմեր կառուցվածքի օքսազոլների խառնուրդ:

Երրորդ ենթաբաժնում ուսումնասիրվել է (2փ1-(փարոիլվինիլ)պիրիդինիում 

բրոմիզմերի փոխազդեցությունը հիդրազինի և թիոմիզանյութի հետ: 

Փոխազդեցության արդյունքում պարզվել է, որ պիրիղինիումային աղի և հիդրազին 

հիդրատի կամ հիդրոքլորիդի դեպքում ստացվում են համապատասխան 

աեղակալված պիրազոլներ, ընդ որում հիդրոքլորիդի դեպքում գոյանում է նշված 

պիրազոլի հիդրոքլորիդը:

Այլ պատկեր է նկատվում պիրիղինիումային աղերի փոխազդեցությունը թիո- 

միզանյութի հետ: համաձայն ՄԱՌ յԱ ե լ3Շ սպեկտրոսկոպիայի տփալների նշված 

փոխազդեցության արդյունքում ստացվում են (2փ4-արիլ-2֊[(թ-արոիլվինիլ)սուլֆա֊ 

նիլյպիրիմիդիններ 89-94% ելքերով:



Ուսումնասիրվել է նան արիլկետովինիըդիրիդինիումբրոմիդների Փոխազդե

ցությունը Իա -դիֆենիլթիոմիզան]ութի հեա և պարզվել է, որ փոխազդեցության 

արդյունքում հիմնականում գոյանում են 2-արիլ-5-արոիլ-1-ֆենիլպիրիդինիում- 

բրոմիդներ: Աւռենախոսի կարծիքով Փոխազդեցությունը սկսվում է նուկլեոֆիլի 

եարձակմամբ նշված բրոմիդների վինիլային խմբավորման վրա:

Չորրորդ ենթաբաժնում հեաազոավել է (£)֊[(2՜արոիլ)էթենիլ]արիֆենիլֆոսֆո֊ 

նիումբրոմիդների փոխազդեցությունը բինուկլեոֆիլների հեա, մասնավորապես

օսաագործվել են հիդրօքսիլամինի ն հիդրազինի հիդրոքլորիդները, ինչպես նաև 

արի] հիդրազիններ:

Պարզվեյ է, որ հիդրօքսիլամինի հիդրոքլորիդի ե նշված ֆոսֆոնիռւմբրոմիդի 

փոխազդեցությունը բերում է բացառապես (£)- սին֊ ե անաի֊ օքսիմների խառնուրդի 

առաջացմանը: Փորն է արվել սաացված օքսիմներր ենթարկել հեաերոցիկլման 

ջրահիմնային լուծույթով մշակելով: Կատարված փորձերը ցույց են ավել, որ 

փոխազդեցության հեաեանքով սաացվում են միայն օէ-ֆենիլային միզրացմսւն 

արգասիքներ և ցածր ելքերով արիֆենիլֆոսֆինօքսիդ:

շիդրազինի քլորհիդրաաի ե ֆոսֆոնիումբրոմիդների փոխազդեցության 

դեպքում ատենախոսին հաջողվել է ռեակցիոն խառնուրդից անջատել [(2֊արոիլ)- 

էթխյարիֆեեիլֆոսֆոնիումային աղը (32.5, 35%) ե պիրիդազինոններ (11 ե 7%): Վեր

ջիններիս ստացումը, ըստ հեղինակի, պայմանավորված է ռեակցիայի պայմաններում 

առաջացած հագեցած ֆոսֆոնիումային աղի և հիդրազինի փոխազդեցությամբ:

Նշված փոխադդոցության այսպիսի ընթացքը հաշվի առնելով, ատենախոսը 

ուսումնասիրել է նաև արոիլմեթիլտրիֆենիլֆոսֆոնիումային աղերի Փոխազդեցու

թյունը հիդրազինի հիդրոքլորիդի հետ: Ռեակցիայի հետևանքով գոյանում են 

արռիլմեթիլտրիֆենիլֆոսֆոնիումբրոմիդների համապատասխան հիդրազոնները: 

Նկատի ունենալով, որ որոշ հետերոցիկլիիկ միացություններ, որոնք պարունակում 

են ֆոսֆորի աւռոմ, ցուցաբերում են որոշ կենսաբանական ակտիվություններ, 

ձովակիմյանը փորձ է արել ցիկլացնել ստացված հիդրազոնները: Այդ նպատակով 

սաացված հիդրազոնները մշակվել են հիմքի ջրային լուծույթով: Սակայն սւզասվող 

հետերոցիկլիկ միացությունների փոխարեն ստացվում են ֆոսֆորային միացություն֊
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ներ, որոնք համաձայն ՌԿ անալիզի տվյալների հանդիսանոնմ են ֆոսֆոբեաաինևեր. 

ոյւաեղ բացասական լիցքը զանվում է թթվածնի սաամի վրա:

հետաքրքիր է, որ նմանատիպ պայմաններում, բիսհիդրազոնը հիմքի ազդե

ցությամբ վերածվում է ոչ թե բիսբեաայինի, այլբիսիլիդի:

Չորրորդ եևթաբաժնում ուսումնասրիվել է նաև արիլհիդրազինների վարքը 

հիմանյ ին մ իջաւ] այրում: Մասնավորապես, ցույց է տրվել, որ արոիլմեթիլտրի- 

ֆենիյ ֆոսֆոնիումայ ին աղերի ֆենիլհիդրազոնևերը հիմքով մշակելիս ենթարկվում են 

հետերոցիկլման, աոաջացնելով 1 ֊ֆենիլ-3[4-քլոր(բրոմ)ֆենիլ]֊5֊տրիֆենիլֆոսֆոդի- 

հիդրոպիրազոլներ: Ի տարբերություն նշվածի, 2,4-դինիտրոֆենիլհիդրազոնի դեպ

քում Փոխազդեցությունը հիմքի հետ բերում է համապատասխան իլիդի 

առաջացմանը, զրեթե քանակական ելքով:

Ատենախոսության հինգերորդ բաժնում ատենախոսը քննարկել է այն 

տվյալները, որոնք ստացվել են (2փ(3-արիլ-3-օքսոպրոպ-1 ֊են֊ 1 ֊իլ)տրիֆենիլֆոսֆո֊ 

նիումբրոմիդների և արիլհիդրազինների փոխազդեցության ժամանակ: Ցույց է տրվել, 

որ նշված Փոխազդեցությունը ընթանում է թթվային միջավայրում, ելմլար 

տաքացման պայմաններում, առաջացնելով տեղակալված պիրազոլներ: հեղինակի 

կարծիքով ցիկլման պրոցեսը ընթանում է շնորհիվ երկու էլեկտրարացասական 

տեղակալիչների (N02), որոնք գտնվում են հիդրազինային խմբի արոմատիկ օղակում: 

2,արկ է նշել, որ արիլհիդրազինի օղակում առկա ա յլ տեղակալիչների դեպքում այս 

Փոխազդեցությունյւ նույպես ընթանում է: Ատենախոսը ուսումնասիրել է նան օրթո- 

ֆենիլեեդիամինի վարքը վերը նշված փոխազդեցությունում: Կատարված փորձերը 

ցույց են տվել, որ փոխազդեցության արդյունքում ստացվում են [(Յ֊արիր 1,4-քիևոք- 

սալին-2 իլ)մևթիլ]տըիֆենիլֆոսֆոնիումբրոմիդներ: Միաժամանակ, որպես եկրորդ 

արգասիք, ստացվեյ են ելային ֆոսֆոնիումայ ին աղերին համապատասխան հխլրված 

աղերը:

Վեցերորդ ենթաբաժնում բերված են թիոմիզանյութի և ֆոսֆոնիումայ ին աղի 

ւյւոխազդեցույղան արդյունքները: Պարզվել է, որ ռեակցիայի հետևանքով ստացվել 

են [2 տմինո-5-արիլթիազոյ (1,3)֊4֊իլմեթիլ]տրիֆենիլֆոսֆոնիումբրոմիդներ: Նշված 

աղերը նման ձևով փոխազդում են նաև NN ֊դիֆեեիլ֊, ^ացետիյթիոմիզանյութերի և 

Տ -բեեզիյիզոթիոմիզանյութի հետ: Ելնելով նշված փոխազդեցություններում ստացված



արդյունքներից, ատենախոսը կարծում է, որ այդ ռեակցիաները ընթանում են ոչ թե 

լիցքային, այլ օրբիտ սգային վերահսկողությամբ:

Ատենախոսության փորձնական մասում բերված են իրականացված 

հետազոտությունների համապատասխան պայմանները և ստացված նյութերի որոշ

ֆիզիկաքիմիաւ կան հատկությ ունևեր:

Սինթեզված բոլոր նյութերի կաոուցվածքը հաստատվել են ժամանակակից 

ֆիզիկաքիմիական եղանակներով (ԻԿ, ՄՄՌ >Ա և '3Շ, 3>Ր, ՌԿԱ) և կասկած չեն

հարուցում:

Ատենախոսության վերաբերյալ կան հետևյալ դիտողությունները.

1. Պիրիդիևայիև աղի ստացման ռեակցիայում 1 մոլ դիբրոմիդիև ավելացվել է 

2 մոլ պիրիղիև, մինչդեռ բերված սխեմայից հետևում է, որ ծախսվում է 3 մոլ 

պիրիդին և այս պայմաններում վերջանյութը ստացվում է մինչև 98% ելքով:

2. Անհրաժեշտ էր Փորձել ֆիքսել ՇՕշ-ի անջատումը պիրիդինումային աղ 

ստանալիս:

3. Ինչո՞ւ է զարմանալի թվում, որ (և) - 1 ֊Փ-արոիլվինիլ)պիրիղինային 

բրոմիդների և հիղրոքսիլամինի հիդրոքլորիդի փոխազդեցության 

վերջնական արդյունքում չի ստացվում համապատասխան կոնդն սարման 

կամ միացման արդյունք:

4. Որոշ դեպքերում փորձերը իրականացնելիս նշվում է, որ օդում եղած 

թթվածինը կամ ՇՕշ-ը նույնպես մասնակցում են ռեակցիային: Նման 

դեպքերում անհրաժեշտ էր Փոխազդեցությունը իրականացնել իներտ (N2) 

միջավայրում, ինչը ատենախոսը չի կատարել:

5. Արոմատիկ օղակում տեղակալիչի ազդեցությունը ռեակցիայի ընթացքի 

վրա ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ էր օգտագործել հնարա կորին շատ 

օրինակներ:

Արված դիտողությունները չեն կրում սկզբունքային բնույթ ն ամենևին է լ չեն 

նվազեցնում Ձարուհի ձրանտի 2ովակիմյանի կողմից ներկայացված ատենախոսու

թյան սինթետիկ, տեսական և գործնական արժեքները:



Ատենախոսության արւլյունքները կարող են օգտագործվել բոլոր այն հիմնարկ

ներում. որտեղ իրականացվում են նպատակային սինթեզներ:

Ատենախոսության սեղմնազիրը և հրատարակված աշխատանքները լիովին 

արտացոլում են ատենախոսության բովանդակությունը:

Այսպիսով, ելնելով վերը շարադրվածից, անհրաժեշտ է նշել, որ ատենախոսու

թյունս իր գիտական և գործնական արժեքով, ծավալով և բովանդակությամբ համա

պատասխանում է ԼԼ ԲՈն-ի կողմից թեկնածուական ատենախոսություններին 

ներկայացվող պահանջներին, իսկ հայցորդը Զարուհի 2րաևտի 2,ովակիմյանը, 

արժանի է Բ.00.03 «Օրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական 

գխռությա ների թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհմանը:

Պաշտոնական ընդդիմախոս

ԼԼ ԳԱԱ ՕԴՔԳՏԿ ի ՕՔԻ թիվ 8 լաբ. վարիչ,

Ք-ԳԳ Մ.Ս. Սարգսյան

«24» Նոյեմբեր 2022թ.
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