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Новий підхід до синтезу 
4'�діалкіламіно�3�гідроксифлавонів
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
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Резюме. З метою створення нових флуоресцентних зондів синтезовано ряд 4'�піперазинозаміщених

похідних 3�гідроксифлавону. Запропоновано новий підхід до синтезу цих сполук — за реакцією нукле�

офільного заміщення атома Флуору в ароматичному ядрі. Дібрано оптимальні умови для препаративного

одержання цільових сполук.  
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Вступ. Явище флуоресценції відіграє важ�
ливу роль як у наукових дослідженнях, так і в
діяльності суспільства взагалі. На сьогодні
флуоресцентні сполуки широко застосову�
ються в техніці, біології, хімії і медицині, а ме�
тоди флуоресцентної спектроскопії — при
вивченні біологічних об’єктів клітинної приро�
ди та їх хімічних моделей — міцел, ліпосом то�
що. У цих дослідженнях часто використову�
ють молекулярні інструменти — флуорес�
центні зонди. 

Зараз відомо багато класів барвників, на ос�
нові яких створено флуоресцентні зонди. На�
самперед потрібно згадати флавоноли (3�гід�
роксифлавони, 3�ГФ) — добре відомий клас
природних сполук і водночас перспективний
клас барвників у дизайні оптико�електронних
пристроїв молекулярної природи. Слід зазна�
чити, що ці сполуки вже набули широкого за�
стосування як лікарські засоби Р�вітамінної,
гепатопротекторної та антиоксидантної дії [1] і
лише починають використовуватися як флуо�
ресцентні зонди під час вивчення молекуляр�
них взаємодій у розчинах [2]. В останньому ви�

падку корисні властивості флавонолів пов’я�
зані з їх високою чутливістю до фізико�хіміч�
них параметрів молекул оточення. Флавоноли
— один із небагатьох прикладів сполук, що ма�
ють двосмугову флуоресценцію. Завдяки ре�
акції внутрішньомолекулярного фотоперене�
сення протона (ВФП, англ. excited state
intramolecular proton transfer, ESIPT [3]) фла�
воноли можуть існувати у двох збуджених
формах — нормальній (N*) і таутомерній (T*),
що веде до наявності у спектрі флуоресценції
двох добре розділених смуг. Положення та
інтенсивність кожної смуги визначається па�
раметрами полярності і протонодонорності
оточення [4�7], у загальному випадку — на�
явністю і напрямом електростатичного поля в
середовищі [8�10]. 

Найвищу чутливість до зміни зазначених
зовнішніх умов мають 4�діалкіламінофлавоно�
ли [4�10]. При створенні на їх основі нових
зондів багато уваги приділяється покращенню
спектральних характеристик у мікрогетеро�
генних системах шляхом уведення в молекулу
ліпофільних або гідрофільних замісників, які
змінюють локалізацію й орієнтацію зонда в се�
редовищі, поліпшуючи цим виразність відпо�
віді зонда на зміни зовнішніх умов [11]. Проте
підходи до синтезу цієї перспективної групи
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флуоресцентних зондів є недостатньо розроб�
леними. 

Метою даної роботи є пошук нових шляхів
синтезу 4'�діалкіламінофлавонолів. У такому
аспекті нуклеофільне заміщення атома Гало�
гену на діалкіламіногрупу має значні перспек�
тиви, оскільки дає змогу з однієї доступної
сполуки — галогенпохідного 3�ГФ — синтезу�
вати ряд амінопохідних. У цій роботі ми з
успіхом застосували цей спосіб, уперше син�
тезувавши ряд похідних 4'�діалкіламіно�3�
ГФ, які надалі використовуватимуться у флу�
ориметричних дослідженнях.

Результати й обговорення. Атом Флуору
ароматичного циклу найлегше заміщується
нуклеофілом у реакціях, що проходять за ме�
ханізмом SN2Ar [12]. Його успішне заміщення у
4�флуоробензальдегіді [13] є перспективним
для досягнення мети і у випадку 4'�флуоро�3�
гідроксифлавону, хоча в цьому разі можна че�
кати шкідливих процесів деструкції піроново�
го циклу, оскільки відомо багато прикладів та�
ких реакцій під впливом різних нуклеофілів
[14�18]. Для перевірки можливостей заміщен�
ня атома Флуору в 4'�флуоро�3�гідроксифла�
воні було синтезовано сполуки 3 та 7 (схема 1)
шляхом окисної гетероциклізації халконів 2 і 6
за реакцією Алгара�Флінна�Оямади [19]. Па�
сивність атома Флуору в 4'�флуоро�3�гідрок�
сифлавоні змусила нас збільшити температу�

ру реакційної суміші у процесі заміщення до
150�180 oС.

На першому етапі досліджень було синтезо�
вано більш прості за будовою сполуки 4а�с. На�
ступним кроком став синтез 6�етоксиметил�4'�
діалкіламіно�3�гідроксифлавонів 8a�f. Уні�
кальною особливістю 6�етоксиметилпохідних
8a�f є можливість подальшої їх іммобілізації
на молекулах білків і ліпідів або введення лі�
пофільного замісника у положення 6 молекули.

Структура й індивідуальність синтезованих
сполук підтверджена даними методів 1Н�ЯМР і
хроматомас�спектрометрії. Спектри 1Н�ЯМР
вихідного 4'�флуорофлавонолу та 4'�діалкіла�
мінофлавонолів чітко відрізняються за фор�
мою і положенням сигналів протонів бокового
фенільного залишку. Замість двох мульти�
плетів, які викликані взаємодією з атомом
Флуору, з’являються два дублети з констан�
тою спін�спінової взаємодії J=9,2 Гц, що ха�
рактерна для протонів пара�заміщеного
фенільного залишку, та відповідні сигнали від
уведених замісників в області поглинання алі�
фатичних протонів.

Слід зауважити, що продукти реакції нук�
леофільного заміщення, де нуклеофілом ви�
ступали діетаноламін і n�метоксианілін, одер�
жати цим способом не вдалося.

Експериментальна частина. Усі розчинни�
ки й реагенти (від Aldrich) використовувалися
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без додаткової очистки. Контроль за ходом ре�
акції та чистотою синтезованих сполук прово�
дився методом тонкошарової хроматографії на
пластинках Silufol, F�254, 1х10 см, елюенти —
суміші хлороформ�метанол і етилацетат�гек�
сан (9:1 та 1:1 v/v відповідно) із застосуванням
УФ�детектора з довжиною хвилі опромінення
254 та 356 нм.

Температури плавлення виміряні на мало�
габаритному нагрівальному столі зі спосте�
режним пристроєм РНМК 05 (VEB Analytik,
Dresden). Спектри 1Н�ЯМР і 13С�ЯМР знімали�
ся на спектрометрах Varian Gemini 400 MHz і
Brucker 500 MHz (внутрішній стандарт ТМС,
розчинник ДМСО�d6 і CDCl3). Хроматомас�
спектрометричний аналіз (LC/MSD) проведе�
но на приладі серії Agillent 1100 (США) з вико�
ристанням хімічного методу йонізації. За да�
ними аналізу чистота всіх одержаних зразків
завжди перевищувала 95 %. 

33$$ГГііддррооккссии$$22$$((44$$ффллууооррооффеенніілл))$$44НН$$44$$ххрроо$$
ммеенноонн  ((33))..  Метод 1. А) Одержання 4$(4$флуо$
рофеніл)$1$(2$гідроксифеніл)$2$пропен$1$ону
(2). У колбі на 250 мл розчиняють 30 г КОН у
30 мл дистильованої води. Додають розчин 5,5 г
(0,04 моль) 1�(2�гідроксифеніл)�1�етанону 1 у
30 мл етилового спирта, а потім — 5 г (0,04 моль)
4�флуоробензальдегіду. Суміш перемішують
упродовж п’яти�семи днів. Етанол упарюють у
вакуумі, додають 100 мл дистильованої води.
Розчин підкисляють оцтовою кислотою. Утво�
рюється жовтий осад, який відфільтровують і
перекристалізовують із суміші етанол�вода.
Речовина жовтого кольору. Вихід 8,5 г (87 %).
Тпл 106�108 oC (з етанолу), Rf 0.83 (Silufol UV�
254, хлороформ�метанол, 9:1). Спектр ЯМР 1H
(ДМСО�d6), d, м.ч. (J, Гц): 6.95 (2Н, дд, J1=7.6 Гц,
J2=8 Гц, H�3',5'), 7.22 (2Н, м, H�3,5), 7.52 (1Н, т,
J=8 Гц, H�4), 7.83 (1Н, д, J=15.6 Гц, CO�
CH=CH), 7.95 (3Н, м, CO�CH, H�2,6), 8.23 (1Н, д,
J=7.6 Гц, H�6'), 12.67 (1Н, с, OH).

Б) Одержання 3$гідрокси$2$(4$флуорофе$
ніл)$4Н$4$хроменону (3). 0,659 г халкону 2 роз�
чиняють у 20 мл метилового спирта. Доливають
20 мл 4N розчину NaOH і при перемішуванні
додають 9 мл 18 %�вого розчину перекису вод�
ню. Суміш забарвлюється у жовто�зелений
колір. Далі додають соляну кислоту до утворен�
ня кислої реакції середовища. Осад жовтувато�
го кольору відфільтровують. Вихід 0,430 г (47 %). 

Метод 2 [18]. Готують розчини А, Б і В. 
Розчин А: змішують 4,9 мл 1�(2�гідрокси�

феніл)�1�етанону 1 і 5 мл 4�флуоробензальде�
гіду в 55 мл етилового спирта. 

Розчин Б: розчиняють 7,7 г КОН у 8,25 мл
дистильованої води. 

Розчин В: розчиняють 4 мл КОН у 14 мл во�
ди і додають 275 мл етилового спирта. Розчин
А вводять у Б і перемішують упродовж двох
днів. До одержаного червоного розчину халко�
ну 2 доливають розчин В і 23 мл 50 %�вого роз�
чину Н2О2. Колір розчину змінюється на зеле�
нуватий, через 20 хвилин випадає рясний осад.
Підкисляють розчин соляною кислотою до
кислої реакції середовища. Осад, що утво�
риться, відфільтровують. Речовина жовтого
кольору. Вихід 5,9 г (57 %). Тпл 150�151 oС (з ета�
нолу), Rf 0,81 (Silufol UV�254, хлороформ�ме�
танол, 9:1). Чистота >95 %, m/z (Iвідн, %): 257,2
[M+H]+•(100). Спектр ЯМР 1H (ДМСО�d6), d, м.ч.
(J, Гц): 7.45 (3Н, м, H�7,3',5'), 7.80 (2Н, м, H�6,8),
8.12 (1Н, д, J=7.6 Гц, H�5), 8,29 (2Н, м, H�2',6'),
9.68 (1Н, с, OH). Спектр ЯМР 13С (ДМСО�d6), d,
м.ч.: 173.4, 164.1, 162.12, 155.0, 144.89, 139.3,
134.22, 130.61, 128.29, 125.26, 125.07, 121.78,
118.87, 116.08.

ЗЗааггааллььннаа  ммееттооддииккаа  ооддеерржжаанннняя  ссппооллуукк  ((44aa$$
cc))  іі  ((88aa$$ff)).. Змішують 0,5 ммоль флавонолу 3
або 8 і 1,5 г вторинного аміну й витримують у
герметичному посуді при 150�180 oС упродовж
5�7 годин. Охолоджують до кімнатної темпе�
ратури і виливають у дистильовану воду. Під�
кисляють соляною кислотою до нейтральної
реакції середовища. Осад, що утвориться,
відфільтровують і сушать при 110 oС. 

33$$ГГііддррооккссии$$22$$[[44$$((44$$ммееттииллппііппееррааззии $$
нноо))ффеенніілл]]$$44НН$$44$$ххррооммеенноонн  ((44aa)).. Вихід 67 %,
цегляно�червоні кристали. Тпл 184�186 oC (з
етанолу), Rf 0.1 (Silufol UV�254, хлороформ�
метанол, 9:1). LC/MSD: чистота >95 %, m/z
(Iвідн, %): 337,2 [M+H]+•(100). Спектр ЯМР 1H
(400 МГц, ДМСО�d6, ТМС), d, м.ч. (J, Гц): 2.24
(3Н, с, NMe), 2.46 (4Н, м, N(CH2)2), 3.31 (4Н, м,
N(CH2)2), 7.1 (2Н, д, J=9.2 Гц, H�3',5'), 7.45 (1Н, т,
J=7.2 Гц, H�6), 7.76 (2Н, м, H�7,8), 8.09 (1Н, д,
J=8.0 Гц, H�5), 8.13 (2Н, д, J=9.2 Гц, H�2',6'),
9.16 (1Н, уш. с, OH).

33$$ГГііддррооккссии$$22$$[[44$$((44$$ффееннііллппііппееррааззиинноо))ффее$$
нніілл]]$$44НН$$44$$ххррооммеенноонн  ((44bb)).. Вихід 72 %, червоно�
жовті кристали. Тпл 226�228 oC (з етанолу), Rf

Новий підхід до синтезу 4'$діалкіламіно$3$гідроксифлавонів
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0.8 (Silufol UV�254, хлороформ�метанол, 9:1).
LC/MSD: чистота >95 %, m/z (Iвідн, %): 401,2
[M+H]+•(100). Спектр ЯМР 1H (ДМСО�d6, ТМС),
d, м.ч. (J, Гц): 3.41 (4Н, м, N(CH2)2), 3.56 (4Н, м,
N(CH2)2), 6.96�7,30 (7Н, м, Н�3',5'+C6H5), 7.46 (1Н,
м, H�6), 7.69 (2Н, м, H�7,8), 8.10 (1Н, д, H�5), 8.19
(2Н, д, J=9.2 Гц, H�2',6'), 9.11 (1Н, уш. с, OH). 

ГГііддррооххллоорриидд  33$$ггііддррооккссии$$22$${{44$$[[44$$((22$$ггііддрроокк$$
ссииееттиилл))ппііппееррааззиинноо]]ффеенніілл}}$$44НН$$44$$ххррооммееннооннуу
((44cc)).. Вихід 80 %, жовтогарячі кристали. Тпл

>250 oC (з етанолу), Rf 0,14 (Silufol UV�254,
хлороформ�метанол, 9:1). LC/MSD: чистота
>95 %, m/z (Iвідн, %): 367,2 [M+H]+•(100). Спектр
ЯМР 1H (ДМСО�d6, ТМС), d, м.ч. (J, Гц): 3.28 (6Н,
м, 2CH2+2H�піпер.), 3.63 (2Н, д, J=11.2 Гц, 2H�
піпер.), 3.84 (2Н, т, J=4.8 Гц, 2H�піпер.), 4.03 (2Н,
д, J=12.8 Гц, 2H�піпер.), 5.40 (1Н, уш. с, OH�
аліф.), 7.18 (2Н, д, J=9.2 Гц, Н�3',5'), 7.46 (1Н, т,
J=7.2 Гц, H�6), 7.77 (2Н, м, H�7,8), 8.10 (1Н, д,
J=8.0 Гц, H�5), 8.17 (2Н, д, J=9.2 Гц, H�2',6'), 9.39
(1Н, с, OH�аром.), 10.61 (1Н, уш. с, HCl).

11$$((55$$ХХллооррооммееттиилл$$22$$ггііддррооккссииффеенніілл))$$11$$ееттаа$$
нноонн  ((55)).. Суміш 10 мл 1�(2�гідроксифеніл)�1�
етанону 1 і 2,7 г параформу в 50 мл концентро�
ваної соляної кислоти перемішують на водяній
бані при температурі 35 °С упродовж 3�4 годин
до випадання жовтуватого осаду, який від�
фільтровують і добре промивають водою.
Підсушений на фільтрі продукт змішують із
невеликою кількістю етанолу й після 10 хви�
лин перемішування білий осад відфільтрову�
ють. Вихід 65 %, безбарвні кристали. Tпл 77�
78 oС, Rf 0,87 (Silufol UV�254, хлороформ�мета�
нол, 9:1), Спектр ЯМР 1H (ДМСО�d6), d, м.ч. (J,
Гц): 2.64 (3Н, с, CH3), 4.56 (2Н, с, CH2), 6.97 (1Н,
д, J=8 Гц, H�6), 7.49 (1Н, дд, J=8.6 Гц, 2.1 Гц, H�
5), 7.73 (1Н, д, J=2.1 Гц, H�3), 12.315 (1Н, с, OH).

33$$ГГііддррооккссии$$66$$ееттооккссииммееттиилл$$22$$((44$$ффллууоорроо$$
ффеенніілл))$$44НН$$44$$ххррооммеенноонн  ((77)).. 1 г 5�хлорометил�
2�гідроксиацетофенону 5 розчиняють у 10 мл
етанолу. Суміш обробляють 1,52 г КОН у 10 мл
води й обережно нагрівають до температури
кипіння. Через 30 хвилин утворюється прозо�
рий жовтуватий розчин. Після охолодження
до нього додають 0,67 г 4�флуоробензаль�
дегіду, суміш перемішують упродовж 8 годин
при кімнатній температурі й залишають ще на
3 доби. Одержаний темно�червоний розчин
калієвої солі 6�етоксиметил�4'�флуоро�2�гід�
роксихалкону 6 охолоджують у крижаній бані,

обробляють 50 %�вим розчином перекису вод�
ню при перемішуванні. Хід реакції контролю�
ють за допомогою тонкошарової хромато�
графії (ТШХ) (етилацетат:гептан — 1:1). Після
закінчення реакції суміш обробляють концен�
трованою соляною кислотою, осад відфільтро�
вують, висушують й очищають перекрис�
талізацією з етанолу. Вихід 34 %, кристали
тілесного забарвлення. Tпл 158�159 oС (з етано�
лу), Rf 0,63 (Silufol UV�254, хлороформ�мета�
нол, 9:1). LC/MSD: чистота >95 %, m/z (Iвідн,
%): 315,2 [M+H]+•(100). Спектр ЯМР 1H (ДМСО�
d6), d, м.ч. (J, Гц): 1.18 (3H, т, J=6.8 Гц, CH3), 3.52
(2Н, кв, J=6.8 Гц, CH2), 4.58 (2Н, с, 6�CH2�O),
7.41 (2Н, т, J=8.8 Гц, H�3',5'), 7.73 (2Н, м, H�7,8),
8.03 (1Н, с, H�5), 8.27 (2Н, дд, J1=6 Гц J2=8 Гц,
H�2',6'), 9.71 (1Н, с, OH).

33$$ГГііддррооккссии$$66$$ееттооккссииммееттиилл$$22$$[[44$$((44$$ммее$$
ттииллппііппееррааззиинноо))ффеенніілл]]$$44НН$$44$$ххррооммеенноонн  ((88aa))..
Вихід 60 %, жовтогарячі кристали. Tпл 167�169 oC
(з етанолу), Rf 0.09 (Silufol UV�254, хлороформ�
метанол, 9:1). LC/MSD: чистота >95 %, m/z (Iвідн,
%): 395,2 [M+H]+•(100). Спектр ЯМР 1H (ДМСО�
d6), d, м.ч. (J, Гц): 1.21 (3Н, т, J=6.8 Гц, CH2�CH3),
2.25 (3Н, с, N�CH3), 2.47 (4Н, м, N(CH2)2), 3.28 (4Н,
м, N(CH2)2), 3.55 (2Н, кв, J=6.8 Гц, CH2�CH3), 4.6
(2Н, с, 6�CH2�O), 7.1 (2Н, д, J=8.4 Гц, H�3',5'), 7.73
(2Н, м, H�7,8), 8.04 (1Н, с, H�5), 8.15 (2Н, д,
J=8.4 Гц, H�2',6'), 9.37 (1Н, уш. с, OH). 

33$$ГГііддррооккссии$$66$$ееттооккссииммееттиилл$$22$$[[44$$((44$$
ффееннііллппііппееррааззиинноо))ффеенніілл]]$$44НН$$44$$ххррооммеенноонн  ((88bb))..
Вихід 50 %, жовті кристали. Tпл 224�225 oC (з
ДМФа), Rf 0.70 (Silufol UV�254, хлороформ�ме�
танол, 9:1). LC/MSD: чистота >95 %, m/z (Iвідн,
%): 457,2 [M+H]+•(100).  Спектр ЯМР 1H (ДМСО�
d6), d, м.ч. (J, Гц): 1.2 (3Н, т, J=7.2 Гц, CH2�CH3),
3.2 (4Н, м, N(CH2)2), 3.48 (4Н, м, N(CH2)2), 3.55
(2Н, кв, J=7.2 Гц, CH2�CH3), 4.59 (2Н, с, 6�CH2�
O), 6.82 (1Н, т, J=7.6 Гц, H�4"), 7.0 (2Н, д,
J=8.4 Гц, H�3',5'), 7.15 (2Н, д, J=7.6 Гц, H�2",6"),
7.24 (2Н, т, J=7.6 Гц, H�3",5"), 7.7 (2Н, м, H�7,8),
8.03 (1Н, с, H�5), 8.16 (2Н, д, J=8.4 Гц, H�2',6'),
9.05 (1Н, уш. с, OH).

33$$ГГііддррооккссии$$66$$ееттооккссииммееттиилл$$22$${{44$$[[44$$((22$$
ггііддррооккссииееттиилл))$$ппііппееррааззиинноо]]$$ффеенніілл}}$$44НН$$44$$ххрроо$$
ммеенноонн  ((88cc)).. Вихід 53 %, жовті кристали. Tпл

177 oC (із суміші етанол/ДМФ), Rf 0.06 (Silufol
UV�254, хлороформ�метанол, 9:1). LC/MSD:
чистота >95 %, m/z (Iвідн, %): 425,2 [M+H]+•(100).
Спектр ЯМР 1H (ДМСО�d6), d, м.ч. (J, Гц): 1.2
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Abstract. A series of 3�hydroxy�4'�piperazinoflavones (3HF) were synthesized with the purpose of development of
new fluorescence probes. A new approach was proposed to the synthesis of this group of compounds, consisting in
nucleophilic substitution of fluorine atom in aromatic ring by the dialkylamino group of secondary amines. Optimal
conditions for the preparation of 3HF were found.
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Перелік літератури

(3Н, т, J=6.8 Гц, CH2�CH3), 2.46 (2Н, м, N�CH2�
CH2�OH), 2.59 (4Н, м, N(CH2)2), 3.28 (4Н, м,
N(CH2)2), 3.57 (4Н, м, CH2�CH3+СН2�ОН), 4.49
(1Н, уш. с, OH�аліф.), 4.6 (2Н, с, 6�CH2�O), 7.09
(2Н, д, J=8.4 Гц, H�3',5'), 7.73 (2Н, м, H�7,8), 8.04
(1Н, с, H�5), 8.15 (2Н, д, J=8.4 Гц, H�2',6'), 9.35
(1Н, с, OH�аром.).

33$$ГГііддррооккссии$$66$$ееттооккссииммееттиилл$$22$$((44$$ппііппееррииддии$$
ннооффеенніілл))$$44НН$$44$$ххррооммеенноонн  ((88dd)).. Вихід 55 %, ко�
ричневі кристали. Tпл 168�169 oС (з етанолу), Rf

0.37 (Silufol UV�254, хлороформ�метанол, 9:1).
LC/MSD: чистота >95 %, m/z (Iвідн, %): 380,2
[M+H]+•(100). Спектр ЯМР 1H (ДМСО�d6), d, м.ч.
(J, Гц): 1.18 (3Н, т, J=6.8 Гц, CH2�CH3), 1.59 (6Н,
м, (CH2)3), 3.33 (4Н, м, N(CH2)2), 3.52 (2Н, кв,
J=6.8 Гц, CH2�CH3), 4.57 (2Н, с, 6�CH2�O), 7.05
(2Н, д, J=8.0 Гц, H�3',5'), 7.69 (2Н, м, H�7,8), 8.01
(1Н, с, H�5), 8.1 (2Н, д, J=8.0 Гц, H�2',6'), 9.26
(1Н, уш. с, OH).

33$$ГГііддррооккссииееттооккссииммееттиилл$$22$$((44$$ммооррффоолліінноо$$
ффеенніілл))$$44НН$$44$$ххррооммеенноонн  ((88ee)).. Вихід 63 %, жовто�
гарячі кристали. Tпл 168�169 oC (з етанолу), Rf

0.31 (Silufol UV�254, хлороформ�метанол, 9:1).
LC/MSD: чистота >95 %, m/z (Iвідн, %): 382,2
[M+H]+•(100). Спектр ЯМР 1H (ДМСО�d6), d, м.ч.

(J, Гц): 1.18 (3Н, т, J=6.8 Гц, CH2�CH3), 3.25 (4Н,
м, N(CH2)2), 3.52 (2Н, кв, J=6.8 Гц, CH2�CH3),
3.75 (4Н, м, O(CH2)2), 4.55 (2Н, с, 6�CH2�O), 7.08
(2Н, д, J=8.4 Гц, H�3',5'), 7.7 (2Н, уш. с, H�7,8),
8.01 (1Н, с, H�5), 8.13 (2Н, д, J=8.4 Гц, H�2',6'),
9.37 (1Н, с, OH).

33$$ГГііддррооккссии$$66$$ееттооккссииммееттиилл$$22$$[[44$$((44$$ббеенн$$
ззииллппііппееррааззиинноо))ффеенніілл]]$$44НН$$44$$ххррооммеенноонн  ((88ff))..
Вихід 57 %, жовті кристали. Tпл 146�147 oC (з
ацетону), Rf 0.30 (Silufol UV�254, хлороформ�
метанол, 9:1). LC/MSD: чистота >95 %, m/z
(Iвідн, %): 471,2 [M+H]+•(100). Спектр ЯМР 1H
(ДМСО�d6), d, м.ч. (J, Гц): 1.18 (3Н, т, J=7.2 Гц,
CH2�CH3), 2.5 (4Н, м, N(CH2)2), 3.28 (4Н, м,
N(CH2)2), 3.52 (4Н, м, CH2�CH3+Ph�CH2), 4.58
(2Н, с, 6�CH2�O), 7.07 (2Н, д, J=8.8 Гц, H�3',5'),
7.3 (5Н, м, Ph), 7.7 (2Н, м, H�7,8), 8.01 (1Н, с, H�
5), 8.11 (2Н, д, J=8.8 Гц, H�2',6'), 9.33 (1Н, с, OH). 

Висновки. Одержано ряд 4'�діалкіламіно�3�
гідроксифлавонів за методикою нуклеофільно�
го заміщення атома Флуору в ароматичному
ядрі, що є новим підходом у синтезі аміно�
похідних цього класу флуоресцентних сполук. 
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