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Кетони, що містять подвійний зв’язок у α-положенні щодо карбоксильної 

групи, здавна привертають увагу хіміків-органіків, передусім, з огляду на 

можливість їх застосування в органічному синтезі. Помітну групу серед α,β-

ненасичених кетонів становлять, зокрема, халкони (1,3-діарилзаміщені 

пропенони) [1], молекули яких містять супряжені подвійні зв’язки С=С та С=О. 

Така особливість будови надає цим сполукам специфічної реакційної здатності 

[2]. Зокрема, наявність у молекулі двох електрофільних центрів та 

високополярного зв’язку С=О надає їй досить високої хімічної активності при 

взаємодії з диполярними реагентами. Так, реакції з похідними гідразину 

призводять до утворення нітрогенвмісних гетероциклів – заміщених 

піразолінів, сполук, що мають, зокрема, люмінесцентні властивості, а також 

різнобічну біологічну активність [3-6].   

  

Ще ширші потенційні синтетичні можливості мають біс-α,β-ненасичені 

кетони типу R1-CH=CH-CO-CH=CH-R2, що містять кон`юговану систему 

вінільних та карбонільних зв’язків. 

Слід відзначити, що в літературних джерелах, присвячених вивченню α,β-

ненасичених кетонів, останні розглядаються переважно як напівпродукти для 

подальших перетворень, зокрема, реакцій гетероциклізації. Натомість досить 

мало досліджувалась їх власна біологічна активність.  
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Нами отримано низку біс-α,β-ненасичених похідних 4-метилциклогексанону 

з метою вивчення їх потенційної антиоксидантної активності, а саме здатності 

зв’язувати вільні радикали. 4-Метилциклогексанон досить легко вступає в 

реакцію кротонової конденсації з ароматичними альдегідами, відіграючи роль 

метиленової компоненти. При цьому в реакції беруть участь СН2-групи обох α-

положень щодо кетонної групи. Реакція протікає у спиртовому розчині в 

присутності лугу як каталізатора. 

 

Антирадикальну активність отриманих сполук визначали їх взаємодією з 

2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилом – інтенсивно забарвленим стабільним вільним 

радикалом. Зв’язування речовиною вільних радикалів призводить до зниження 

оптичної густини розчину, що може бути визначене фотометричним методом. 

Дослідження проводили методом послідовного розведення, порівнюючи 

оптичну густину досліджуваних розчинів з оптичною густиною контрольних 

розчинів (без додавання DPPH). 

Для всіх досліджуваних речовин концентрація, при якій спостерігалось 

50%-не зниження концентрації вільного радикалу, перевищувала 1мг/мл, що  

характеризує їх антирадикальну активність як досить невисоку.  

Таким чином, досліджені біс-α,β-ненасичені похідні 4-метилциклогексанону 

не продемонстрували суттєвої здатності до зв’язування вільних радикалів, 

проте деякі ознаки такої активності все ж спостерігались, що дає підстави 

вважати перспективними подальші дослідження у цьому напрямку, зокрема, 

серед продуктів конденсації з гетероциклічними альдегідами. 
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