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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Конденсовані системи на основі піридину і 

піримідину, що містять анельоване гетероциклічне кільце, є привілейованими 

структурами в медичній хімії. На їх основі відомі як природні, так і 

синтетичні лікарські засоби з широким спектром терапевтичної дії. 

Наприклад, піразоло[3,4-b]піридини визнані пуриновими біоізостерами і 

структурними фрагментами анксіолітичних препаратів картазолата і 

траказолата, а також антигіпертензивного агента ріоцігуата. Крім того, 

значна кількість конденсованих піридинів є потужними кандидатами в 

лікарські засоби з різноманітним спектром дії. Так, серед них є інгібітори 

циклін-залежної кінази 1, кінази Aurora A, рецептора фактора росту 

ендотелію судин, зростання епідермісу людини рецептор фактора 2 (HER2) і 

кіназ, що перегруповуються під час трансфекції (RET). Крім того, такого 

типу сполуки є антагоністами рецептора сфингозин-1-фосфату 2 (S1PR2). 

Ізоксазоло[5,4-b]піридини (RS-1622 і RS-1655) були вивчені як інгібітори 

моноаміноксидази (МАО), в той час як піридо[2,3-d]піримідиновий каркас є 

структурною частиною перспективного еукаріотичного інгібітора кінази 

фактора елонгації 2 (eEF-2K6 та A-484954). 

Проте, не дивлячись на такий різноманітний набір корисних 

властивостей, широкому застосуванню цього класу сполук перешкоджає 

відсутність зручних, ефективних та масштабованих методів синтезу, що 

дозволяли б отримувати функціоналізовані похідні з можливістю їх 

подальшої модифікації. 

Базовим підходом до синтезу гетероанельованих піридинів є реакція 

Комбо, тобто [3+3]-циклоконденсація ССС-біселектрофілів і 

NCC-бінуклеофілів. Даний метод знайшов використання в синтезі ряду 

лікарських засобів та сполук з корисними властивостями. Але вищезгаданий 

підхід не є достатньо вивченим і має наступні недоліки: по-перше, у випадку 

несиметричних субстратів мало уваги приділено регіонаправленості 

циклоконденсації; по-друге, коло введених субстратів досить обмежене; 

по-третє, деякі вихідні реагенти важкодоступні, що у ряду випадків обмежує 

застосування даного підходу. До того ж, переважна більшість вихідних ССС-

біселектрофілів є сполуками без додаткових функцій, що дозволяє 

отримувати лише сам гетероциклічний каркас, водночас задача його 

подальшої функціоналізації та модифікації залишається відкритою. 

З урахуванням окресленого вище, розробка нових методологій синтезу 

саме функціоналізованих анельованих піридинів, направлених на структурне 

різноманіття останніх, та виявлення широкого спектру реакційноздатних 

фрагментів, що можуть бути використані для подальшої модифікації, є 

актуальною та науково обґрунтованою задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалась у межах досліджень, що проводились на кафедрі органічної 

хімії хімічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та кафедрі супрамолекулярної хімії Інституту високих 
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технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

рамках держбюджетних тем №11БФ07-04П, 14БП07-02, 16БП07-04 та 

20БФ07-01. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягала в 

розробці нових ефективних підходів до синтезу 2,3-(гетеро)анельованих 

піридинів функціоналізованих по β-положенню в мультиграмових кількостях 

шляхом [3+3]-гетероциклізації аміногетероциклів з синтетичними 

еквівалентами заміщених малонових діальдегідів. Для цього потрібно було 

розв`язати наступні завдання: 

- знайти оптимальні реагенти для використання в якості 1,3-

біселектрофільної компоненти, що приводять до утворення піридинового 

кільця з відповідною функцією; 

- розробити та/або оптимізувати умови проведення гетероциклізацій 

для підвищення ефективності отриманих сполук; 

- оптимізувати отримані процедури до отримання 100 грамових 

кількостей цільових продуктів; 

- дослідити та визначити межі застосування отриманих сполук по 

гетероциклічній компоненті шляхом встановлення залежності реакційної 

здатності та напрямку реакції від природи бінуклеофілу. 

Об’єкт дослідження – π-збагачені аміногетероцикли з вільним орто-

положенням, синтетичні еквіваленти заміщених малонових діальдегідів та їх 

функціональні похідні. 

Предмет дослідження – реакції циклоконденсації відповідних 

аміногетероциклів та поліелектрофілів. 

Методи дослідження – органічний синтез, спектроскопія ЯМР на ядрах 
1Н, 2Н, 13С, 19F, хроматомас-спектрометрія, високоефективна рідинна 

хроматографія та газова хроматографія (ВЕРХ та ГХ), тонкошарова та 

колонкова хроматографія, рентгеноструктурний та елементний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. Знайдено, що реакція 

циклізації 2-диметиламінометилен-1,3-біс(диметиліміно)пропан 

диперхлората з різними п'яти- та шестичленними аміногетероциклами, а 

також заміщеними амідинами є простим методом синтезу конденсованих 3-

формілпіридинів і 5-формілпіримідинів. Винайдено новий реагент, 5-

формілурацил, що є синтетичним еквівалентом 2-карбоксималонового 

діальдегіду та приводить до отримання анельованих піридинів та піримідинів 

з карбоксифункцією. З’ясовано принципи його дії, регіоселективність, 

оптимізована методика та досліджені її межі. Розроблено методику взаємодії 

зазначених вище аміногетероциклів і амідинів з натрієвою сіллю 3,3-

диметокси-2-формілпропіонітрила з утворенням гетероанельованих 

піридинів/піримідинів, що містять CN-групу в азиновому кільці. Розроблені 

умови дозволили значно розширити межі застосування реакції, збільшити 

виходи і масштабувати процес до одержання продуктів в кількостях понад 

100 г. Показано, що основними критеріями для субстратів є стабільність в 

кислих умовах і достатня активність нуклеофільних центрів. Проведено 
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масштабний синтез і повна характеризація вінамідінієвих солей, з ціано- та 

трифлуорометильною групами. Досліджено їх стійкість в реакційних умовах 

та протягом часу. Розроблено методи кілограмових синтезів кожної з них. 

Вивчено і оптимізовано синтез бета-трифлуорометильованих піридинів, 

конденсованих з різними (гетеро)ароматичними системами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у відкритті 

зручних, препаративних та ефективних шляхів до отримання 

функуціоналізованих анельованих піридинів та піримідинів, що містять 

придатну до подальшого використання функцію: ціано-, форміл-, карбонову 

кислоту, а також дуже важливу для пошуку лікарських засобів та 

важкодоступну трифлуорометильну групу. До переваг винайдених та 

оптимізованих методів слід віднести легку та безпечну синтетичну 

процедуру, доступні вихідні сполуки, високі, масштабовані та відтворювані 

виходи кінцевих сполук. Ці методи відкривають прямий шлях до 

різноманітних похідних відповідних гетероанельованих піридинових та 

піримідинових систем, що можуть мати корисні властивості та бути 

використані в медичній, агро- та біохімії, в якості лігандів, а також у 

матеріалознавстві. 

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальної 

роботи, аналіз спектральних даних та доведення будови одержаних сполук 

було здійснено особисто здобувачем. Постановку завдання дослідження, 

систематизацію літературних даних, обговорення, узагальнення та 

оформлення результатів проведено спільно з науковим керівником, д.х.н., 

професором Толмачовим А.О., на окремих етапах роботи з д.х.н., 

професором Рябухіним С.В., д.х.н., професором Волочнюком Д.М. та д.х.н. 

Михайлюком П.К. 

Синтез деяких вихідних сполук проведено за участі к.х.н. Пласконя 

А.С., к.х.н. Лебідя П.С., к.х.н. Дмитріва Ю.В., к.х.н. Колодича Є.С., к.х.н. 

Митника С.О. та Гребьонкіна А.В. В окремих випадках брали участь у 

обговоренні результатів підготовці публікацій та формуванні завдань к.х.н., 

доц. Грабчук Г.П., д.х.н., проф. Шиванюк О.С. та к.х.н. Половинко О.О. 

Рентгеноструктурні дослідження проведено у співпраці з к.х.н. Русановим Е. 

Б. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи представлені на 

українській та міжнародній конференціях: Восьмій всеукраїнська 

конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», (21-23 травня 

2007, м.Київ), ASC Spring 2020 National Meeting & Exposition, March 31 - 

April 4, 2020 (Orlando, FL, 2020). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 4 статті у 

провідних фахових міжнародних журналах, що входять до баз даних Scopus 

та Web of Science, 2 патенти України та 3 тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, літературного огляду (розділ 1), обговорення одержаних 

результатів (розділ 2, 3, 4 і 5), експериментальної частини, висновків, 
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переліку використаних джерел (228 посилань). Зміст дисертації викладений 

на 126 сторінках машинописного тексту і містить 13 рисунків, 35 схем та 5 

таблиць. Перший розділ (літературний огляд) присвячений загальним 

відомостям про біологічну активність та окремі методи синтезу 

конденсованих піридинів. В другому розділі розглядаються реакції 

рециклізації 1,3-диметилурацила з електронозбагаченими 

аміногетероциклами. В третьому розділі описується підхід до синтезу 

формілпіридинів та піримідинів. Предметом четвертого розділу є розробка 

методів синтезу різноманітних гетероанельованих 5-ціанопіридинів та 

піримідинів. П’ятий розділ присвячено однореакторному синтезу 

конденсованих β-трифлуорометилпіридинів. Шостий розділ є 

експериментальною частиною роботи. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і 

задачі дослідження, відображено практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ присвячено аналізу наукової літератури за темою 

дисертаційної роботи, розглянуто загальні відомості про біологічну 

активність та окремі методи синтезу конденсованих піридинів. 

У другому розділі описуються результати досліджень реакції 

рециклізації 1,3-диметилурацила з електронозбагаченими 

аміногетероциклами. Похідні хінолін-3-карбонової кислоти і її гетероаналоги 

мають широкий спектр біологічної активності. Потрібно підкреслити, що 

зазвичай гетарил[3,4-b]піридин-5-карбонові кислоти отримують за 

допомогою багатостадійних синтетичних процедур, при цьому вихід 

продукту дуже низький, що унеможливлює їх використання для 

масштабування, а також у комбінаторному синтезі бібліотек сполук, 

необхідних для систематичних досліджень QSAR. Відомо, що базовою 

реакцією синтезу похідних піридину є реакція Комбо, тобто [3+3]-

циклоконденсація ССС-біселектрофілів з NCC-бінуклеофілами. Тому 

першою задачею дисертаційної роботи було дослідити реакції рециклізації 

1,3-диметил-5-формілурацілу (1) з електронозбагаченими аміногетеро-

циклами, як можливого універсального і легкого синтетичного підходу до 

синтезу гетарил[3,4-b]піридин-5-карбонових кислот. 

Як модельні 1,3-бінуклеофільні сполуки для оптимізації процедур 

синтезу було обрано доступні 5-амінопіразоли 2. Після кип'ятіння в оцтовій 

кислоті 1,3-диметил-5-формілурацила (1) з 5-амінопіразолами 2a-f було 

синтезовано сполуки 3a-f з виходами 77-98% (Схема 1). Проведення 

наступного лужного гідролізу ацилсечовин 3a-f дозволило отримати кислоти 

4a-f з виходами 76-99%. 
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Схема 1. Взаємодія 1,3-диметил-5-формілурацила (1) з 5-

амінопіразолами 2a-f.  

Зважаючи на отримані експериментальні дані можна припустити, що 

реакція формілурацилу 1 з амінопіразолами 2 може відбуватись за двома 

основними шляхами, що наведені на схемі 2. Тобто, одним із ймовірних 

напрямків реакції може бути електрофільна атака вихідної речовини 1 на 

гетероцикл 2, що приводить до утворення інтермедіату А1. Цей інтермедіат 

окислюється в інтермедіат А2 з подальшою циклізацією з утворенням 

сполуки 5. В альтернативному випадку при атаці альдегідною групою 

утворюється інтермедіат В1, що може рециклізуватись в цільову сполуку 3. 

 
Схема 2. Можливі шляхи проходження гетероциклізації 1,3-диметил-5-

формілурацила 1 з аміногетероциклами. 

Для підтвердження того, що утворення рециклізованого продукту 

відбувається саме другим шляхом було реалізовано циклізацію амінопіразолу 

2с (R=R`=Me) з дейтерованим формілурацилом. 

За результатами даних протон-азотної кореляції між атомом Гідрогену 

в α-положенні і атомом Нітрогену в піридиновому кільці, а також наявністю 

лише одного сигналу дейтерію в 2Н ЯМР спектрі чистих зразків встановлено, 

що дейтерієва мітка знаходиться виключно в γ-положенні піридинового 

кільця, що підтверджує запропонований механізм реакції (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Продукт взаємодії дейтерованого 1,3-диметил-5-

формілурацила (1) з 5-амінопіразолом 2с. 

Далі в оптимізованих умовах було проведено реакції 1,3-диметил-5-

формілурацилу (1) з аміноурацилами 6а-h, аміноізоксазолами 7а-f, 

метиламіноізотіазолом 8 і амінотіофеном 9 (Схема 3). Реакції відбувались 

регіоселективно, з високими виходами і привели до утворення ацилсечовин 

7-10, відповідно. Проведення наступного лужного гідролізу приводить до 

гетарильованих нікотинових кислот 14-17 з майже кількісними виходами 

(Схема 3). 

 
Схема 3. Гетероциклізація 1,3-диметил-5-формілурацила (1) з 

аміногетероциклами 6-9. 

Несподівано 1,3-диметил-5-формілурацил (1) прореагував з двома 

еквівалентами амінофурана 18 з утворенням похідної дифуро[2,3-b:3΄,2΄-

е]піридину 19 (Схема 4).  
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Утворення сполуки 19 можна пояснити тим, що першою стадією є 

кислотно каталізована конденсація Байєра вихідної 1 з двома молями 

амінофурана 18 з одержанням бісфурилметану С1. Далі відбувається 

дегідрування, з утворенням похідної С2. Подальше внутрішньомолекулярне 

нуклеофільне приєднання аміногрупи до електронодефіцитного C=N-зв’язку 

з наступним відщепленням катіона амонію від проміжної сполуки С3 і 

ароматизація приводять до сполуки 19 (Схема 4). 

 

Схема 4. Вірогідний механізм утворення продукту 19. 

Третій розділ дисертаційної роботи присвячений синтезу 

гетероанельованих форміл-піридинів та піримідинів, що базується на реакції  

2-диметиламінометилен-1,3-біс-(диметиліміно)пропан диперхлората (20) з 

π-надлишковими п’ятичленними гетероциклами. 

Було досліджено реакцію [3+3]-циклоконденсації вінамідінієвої солі 20 

з різними п'ятичленними аміногетероциклами і перевірено можливість 

утворення нових сполук, що містять конденсовані фрагменти 3-

формілпіридина або 5-формілпіримідина (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Вінамідінієва сіль 20 та π- надлишкові п’ятичленні 

гетероцикли, що були досліджені в реакції [3+3]-циклоконденсації. 
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Реакція солі 20 з похідними 2-амінопірола 21, 2-амінофурана 22, 2-

амінотіофена 23 і 24, 3-амінотіофена 25, 5-аміноізоксазола 26-29 і 

5-амінопіразола 30-33 відбувалась в метанолі з двома еквівалентами 

метилату натрію і кип’ятінні зі зворотним холодильником протягом 12 годин, 

і приводила до утворення відповідних конденсованих 3-формілпіридинів 43-

57 з виходами 34-99% (Схема 5). 

 
Схема 5. Продукти реакції вінамідінієвої солі 20 з π-надлишковими 

п’ятичленними гетероциклами 21-33. і: Умови реакції: 2 екв. MeONa, MeOH, 

кип’ятіння протягом 12 год. 

Слід зауважити, що в розроблених нами умовах N-незаміщений 

амінопіразол 35 реагував не як CCN-, а як NCN-бунуклеофіл з утворенням 

піразолопіримідину 59 (Схема 6). 

 
Схема 6. Реакція вихідної 20 з N-Boc-захищеним амінопіразолом 34. Умови 

реакції: 15% водн. HCl, кип'ятіння зі зворотним холодильником, 6 год. 

Тому для отримання незаміщеного при атомі азоту піразолопіридину 

58 ми спробували використати N-Boc-захищений (Вос=трет-

бутоксикарбоніл) амінопіразол 34. Несподівано сполука 34 у тих же умовах 

реакції перетворювалася на суміш двох ізомерних продуктів 58 (32%) і 59 

(64%), причому обидва не мали Boc-групи. Проте синтез 58 таки був 

реалізований з використанням іншої, N-сульфоланової захисної групи (Схема 

7). 
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Аміногетероцикли 36-39, що містять α-NH-фрагмент також реагують як 

N,N-бінуклеофіли з утворенням відповідних конденсованих 

формілпіримідинів 60-63 з виходами 27-80% (Схема 8). 

 
Схема7. Спрямований синтез формілпіридину 58. і: Умови реакції: 15% 

водн. HCl, кип'ятіння зі зворотним холодильником, 6 год. 

 
Схема 8. Продукти реакції вінамідінієвої солі 20 з π-надлишковими 

п’ятичленними гетероциклами  35-39. і: Умови реакції: 2 екв. MeONa, MeOH, 

кип’ятіння протягом 12 год. 

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячений розробці методів 

синтезу різноманітних гетероанельованих 5-ціанопіридинів та піримідинів. 

Такий вибір базується на великій кількості можливостей перетворити 

ціаногрупу в будь-які інші функції, а також можливості ввести 

гетероанельовані піридинові ядра в перспективні біологічно активні каркаси 

в якості замісників з використанням звичайних реакцій нітрилів. 

За основу даного дослідження було взято оригінальну методику Бенуа, 

в якій описано синтез піроло-, тіофено- і піразолопіридинів на базі реакції 

аміногетероциклів з натрієвою сіллю 3,3-диметокси-2-формілпропіонітрилу 

(64). Проте інформація в вищезгаданій публікації мала фрагментарний 

характер, межі реакції не були визначені, а розроблена методика виявилася 

непридатною до масштабування. Наша мета полягала у використанні в якості 

субстратів великої кількості різноманітних аміногетероциклів з можливістю 

синтезу кінцевих продуктів в мультиграмовиих кількостях. До того ж, було 

вирішено поширити цю реакцію на синтез піримідинів замінивши α-CH-

аміногетероцикли на α-NH-аналоги. 

Перш за все, на модельній реакції синтезу ціанопіридину 66 з 

використанням як вихідних амінотіофену 65 і солі 64 було підібрано 
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температуру реакції і концентрацію HCl, щоб уникнути побічних реакцій 

гетероциклів, що є нестабільними в жорстких кислотних умовах. Потім було 

оптимізовано вибір розчинника і його кількості для створення більш м'яких 

умов реакції, а також час реакції і співвідношення реагентів (Таблиця 1). 

Таблиця 1. Оптимізація умов циклізації з 3,3-диметокси-2-

формілпропіонітрилом. 

 
Температура (⁰ C) 

Рядок Умови t, oC Вихідa, % 

1 

1 ммоль 65, 1.2 ммоль 64, 0.4 мл HCl, 

2 мл MeOH, 8год 

0 44 

2 кт(~25) 76 

3 40 74 

4 65 67 

Час (год) 

Рядок Умови t, год Вихідa, % 

5 

1 ммоль 65, 1.2 ммоль 64, 0.4 мл HCl, 

2 мл MeOH, кт 

4 57 

6 8 76 

7 12 82 

8 24 86 

9 48 87 

Розчинник (тип) 

Рядок Умови Розчинникt Вихідa, % 

10 

1 ммоль 65, 1.2 ммоль 64, 0.4 мл HCl, 

2 мл MeOH, кт, 24год 

MeOH 86 

11 EtOH 85 

12 iPrOH 82 

13 MeCN 64 

14 dioxane 58 

Кількість розчинника (мл для 1 ммоль)  

Рядок Умови Об’єм, мл Вихідa, % 

15 

1 ммоль 65, 1.2 ммоль 64, 0.4 мл HCl, MeOH, кт, 

24год 

1 76 

16 2 85 

17 4 93 

18 6 93 

19 8 91 

20 10 89 

Кількість HCl (мл 35% розчину для 1 ммоль) 

Рядок Умови Об’єм, мл Вихідa, % 

21 

1 ммоль 65, 64, 0.4 мл HCl, 

4 мл MeOH, кт, 24год 

0.2 72 

22 0.4 93 

23 0.6 94 

24 0.8 91 

25 1.0 88 

Співвідношення реагентів (65:64) 

Рядок Умови 
Співвідношення, 

ммоль  
Вихідa, % 

26 

65, 64, 0.4 мл HCl, 

4 мл MeOH, кт, 24год 

1:0,8 64 

27 1:1 82 

28 1:1.1 92 

29 1:1.2 93 

30 1:1.4 92 

31 1:1.8 85 
a Вихід визначали за допомогою ЖХМС обробленої суміші. 

Як видно з таблиці 1, реакція відбувається за кімнатної температури, і 

більш жорсткі умови не є необхідними (рядок 2). Оптимальний час реакції – 
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24 години (рядок 8). Додатковий час реакції не дозволяє значно збільшити 

конверсію (рядок 9). Кращі розчинники – спирти (рядки 10-12). Для 

подальших досліджень було обрано MeOH через його найкращу розчинну 

здатність. 

Кількість MeOH і HCl також було мінімізовано для збільшення 

перспектив можливостей масштабування (рядки 17 і 22). Також було 

знайдене оптимальне співвідношення реагентів – 20% надлишок солі 64 

(рядок 29). Тобто, як оптимальні було винайдено умови: 1 ммоль вихідного 

аміногетероцикла 65 в 4 мл MeOH, 1,2 ммоль 64, 0,4 мл HCl, кімнатна 

температура, 24 години. У даних умовах конверсія при взаємодії з модельним 

амінотіофеном 65 склала 93%, а вихід - 87% після нейтралізації реакційної 

суміші насиченим розчином NaHCO3 до pH 7-8, екстракції CHCl3, видалення 

розчинника за допомогою випаровування при пониженому тиску і 

препаративної рідинної градієнтної хроматографії. 

 

Рисунок 4. Набір амінів 67, 68 для визначення ступеня конверсії з 

натрієвою сіллю 2-диметокси-3-гідроксиакрилонітрілу (64). 

Розроблений протокол проведення реакцій дозволив включити в неї 

менш стабільні гетероцикли, ніж тіофен, піразол і пірол зі стабілізуючими 

акцепторними замісниками. Тому наступним кроком було досліджено 

широкий набір аміногетероциклів 67a-р і 68a-g (Рисунок 4). 

Амінопіразоли 67a-d, аміноурацил 67h і амінотіофени 67k-m показали 

відмінні результати з високою конверсією в кінцевий продукт (> 85%) і 

високими препаративними виходами (78-94%) (Схема 9). Те ж саме 

відбулося і з акцепторним амінопіролом 67р. З іншого боку, реакція між 

натрієвої сіллю 3,3-диметокси-2-формілпропіонітрілу (64) і більш чутливими 

до кислоти сполуками, такими як аміноізоксазоли 67e-f і амінофуран 67i, 

відбувалась з більшою кількістю побічних продуктів. Конверсія була нижче 
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(68-78%), і цільові сполуки утворювалися з помірними препаративними 

виходами (61-74%). Зниження кислотної стійкості субстратів робить реакцію 

неможливою. Цей факт був проілюстрований на прикладі аміноізоксазола 

67g і амінопірола 67о, продукти яких були виявлені тільки в невеликій 

кількості в реакційній суміші. Виявлено кілька аміногетероциклів (67j, 67о, 

67р), що не реагували з сіллю 64 в оптимізованих умовах через меншу 

активність α-C-H.  

Для розширення різноманіття вихідних аміногетероциклів в реакції 

циклоконденсації з сіллю 64 окрім CCN-бінуклеофілів 65, 67 були 

використані і NCN-бінуклеофіли 68 (Рисунок 4). Всі аміногетероцикли 68 

продемонстрували високу ефективність в умовах реакції. Піримідини типу 70 

були отримані з високими препаративними виходами (73-96%), крім сполуки 

70g, через низьку стабільність вихідного амінотетразола 68g в умовах реакції. 

 

 

Схема 9. Продукти реакції солі 64 з аміногетероциклами  67-68. і: Умови 

реакції: 1 ммоль вихідного аміногетероцикла в 4 мл MeOH, 1,2 ммоль 64, 0,4 

мл HCl, кт, 24 год. 

Слід зазначити, що реакція має високу регіоселективність до 

нуклеофільності реакційних центрів. Так, у випадку амінотриазолу 68f, що 

має два можливих атома Нітрогену для взаємодії з електрофілом, 

утворюється тільки триазолопіримідин 70f. Це можна пояснити більш 

високою нуклеофільністю атома Нітрогену в положенні 1 в порівнянні з 

Нітрогеном в положенні 4 в цій сполуці. Будову сполуки 70f було 

підтверджено даними рентгеноструктурних досліджень. 
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Розроблена процедура реакції дозволяє збільшити масштаб реакції 

вище 100 грамів, що підтверджено синтезом сполук 69a, 69h, 69k, 70b, 70f в 

кількості 100-200 г. 

П’ятий розділ присвячено однореакторному синтезу конденсованих β-

трифлуорометилпіридинів. 

Введення атому Флуору в органічні сполуки часто покращує їх 

фармакокінетичний профіль, а також збільшує зручність використання таких 

сполук в скринінгових дослідженнях, що привело до широкого застосування 

флуорорганічних сполук в органічній та медичній хімії. В ході виконання 

дисертаційної роботи і регулярного аналізу літературних джерел було 

помічено недостатню наявність та доступність конденсованих піридинів, що 

несуть CF3-групу в β-положенні, в порівнянні з α- і γ-представниками. 

Основною причиною такого факту є відсутність зручних методів синтезу, що 

і обумовило наступну задачу дисертаційної роботи.  

Базовим підходом для синтезу похідних хінолінів є реакція Комбо, 

тобто [3+3]-циклізація CCN-бінуклеофілів з CCC-біелектрофілами. Серед 

останніх більшість реагентів містять CF3-замісник в термінальному 

положенні, в той час як використання вінамідінієвої солі 71 в таких реакціях 

досі було безуспішним.  

Спочатку було вирішено задачу по оптимізації методики синтезу солі. 

В ході виконання роботи після невеликої модифікації оригінальну процедуру 

Девіса було масштабовано спочатку до 50 г у лабораторії, а потім і до 1 кг з 

використанням напівпромислових реакторів. Під час опису реагенту за 

допомогою рентгеноструктурного дослідження було виявлено, що він має 

повністю цис-форму («U») (Схема 10). Слід підкреслити, що аналіз бази 

даних CCDC ідентифікує 20 структур інших солей вінамідінія, і всі вони 

мають катіон в транс-транс-формі («W»).  

 
Схема 10. Синтез солі 71 та її молекулярна структура. 

Далі було проведено розробку умов реакції. Виявилося, що жодні з 

умов, що використовувалися нами раніше не привели до утворення 

потрібних продуктів. Саме тому ми звернули увагу на розроблену в нашій 

групі систему для подібного роду конденсацій, а саме TМСХ – ДМФА. 

Система показала прийнятні результати в реакції з аміноурацилами 73s і 73r, 

але в разі інших аміногетероциклів бажані продукти були зафіксовані лише у 

невеликих кількостях або не були виявлені взагалі (Схеми 11 та 12).  

Для розуміння причин таких результатів складну суміш продуктів, що 

була отримана при використанні 5-амінотіофену 73f, піддали препаративній 

ВЕРХ, три продукти були виділені, а їх структура однозначно встановлена в 

тому числі за допомогою рентгенівської кристалографії (схема 11). Цими 
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сполуками виявилися формамідин 75, формамід 76 і NH-вінамідин 77. Після 

аналізу отриманих даних було вирішено замінити розчинник і 

використовувати іншу систему ТМСХ-Піридин, що виявилось успішним і 

привело до цільового конденсованого піридину 74f з препаративним виходом 

56% в масштабі 2 г (Схема 11). 

 
Схема 11. Продукти реакції солі 71 з амінотіофеном 73f в умовах: і: TMСХ, 

піридин, 85ºС; іі: ТМСХ, ДМФА, 85ºС  

Наступним кроком було проведено дослідження меж застосування 

розробленої процедури щодо амінної компоненти в оптимальних умовах 

циклізації. Як показано на схемі 12, різні аміногетероцикли, а також деякі 

аніліни, генерують відповідні конденсовані β-трифлуорометилпіридини з 

препаративними виходами (від помірних до високих). Гарні результати 

показали 1-метил-1H-індол-2-амін 73b (64%), 5-амінотіофен 73e (52-56%), 5-

амінопіразоли 73i-73j (51-53%), 3-метилізоксазол-5-амін 73m (59%), 3-

метилізотіазол-5-амін 73o (50%), 6-аміноурацили 73s і 73r (46-83%) і 3,5-

диметоксианілін 73u (74%). Крім того, 5-аміно-1-(трет-бутил)-1H-пірол-3-

карбонітрил (73a), метил 5-амінофуран-2-карбоксилат (73c) і 1-метил-1H-

піразол-3-амін (73k) хоч і утворюють бажані продукти з низькими виходами 

(17-36%), проте є препаративними. Це дозволяє отримувати в чистому 

вигляді навіть такі анельовані β-трифлуорметилпіридини. 

Потрібно відмітити і деякі відмінності в поведінці субстратів, що були 

встановлені в процесі дослідження. Так, ізоксазол-5-амін 75, на відміну від 

його метилзаміщеного аналога 74m, не дає бажаного конденсованого 

продукту. В результаті реакції утворюється ціанопірідон 76, структура якого 

підтверджена рентгеноструктурним дослідженням. Іншим відкриттям була 

побічна реакція деметилювання MeO-групи за допомогою TMСХ. Так, 2,6-

диметоксипіримідин-4-амін 77 в умовах реакції дає бажаний продукт 78, але 

вищезгадана реакція відбувається в значній мірі з утворенням складної 

суміші моно- і дидеметоксильованих продуктів. Останній 79 був виділений і 
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охарактеризований, але виділення двох ізомерних монодеметоксильованих 

продуктів не вдалося, вони були зареєстровані тільки в реакційній суміші.  

 
Схема 12. Продукти реакції солі 71 з аміногетероциклами 73. 

Як і очікувалось, вихідний 1H-піразол-5-амін (80) з вільним 

NH-азольним фрагментом в реакції працює як 1,3-NCN-бінуклеофіл, даючи 

конденсовану похідну піримідину 81. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті виконання дисертаційного дослідження розроблено ряд 

ефективних та препаративно зручних методів синтезу монофункціональних 

гетероконденсованих піридинів та піримідинів. З’ясовано закономірності 

впливу електронних та просторових факторів на перебіг реакції конденсації, 

що відкриває широкі перспективи для їх застосування при створенні та 

модифікації лікарських засобів. 

1. Знайдено оптимальні реагенти, що можуть бути використані як 1,3 

біселектрофільні компоненти в реакціях [3+3]-гетероциклізації з утворенням 

2,3-гетероанельованих піридинів, функціоналізованих по 5-му положенню 

формільною, карбоксильною, ціано- та трифлуорометильною групами. 

2. Масштабовано процедури синтезу вихідних реагентів, що 

використовуються як біселектрофільні компоненти до кілограмових 

кількостей. 

3. Розроблено та оптимізовано процедури отримання відповідних 

похідних з потрібною хемо- та регіоселективністю та високими 

препаративними виходами. 

4. Масштабовано вищезгадані синтетичні процедури для одержання 

цільових продуктів у понад 100 грамових кількостях. 

5. Встановлено межі застосування кожної процедури за 

гетероциклічною компонентою. 

6. З’ясовано вплив природи замісників у аміногетероциклі на 

регіоселективність та ефективність реакції. 

7. Показано перспективи використання розроблених підходів для 

отримання функціоналізованих гетероанельнованих піридинів як корисних 

вихідних інтермедіатів органічного синтезу. 
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АНОТАЦІЯ 

Митюк А.П. Синтез функціоналізованих анельованих піридинів 

[3+3]-гетероциклізацією α-незаміщених аміногетероциклів як 

CCN-бінуклеофілів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена розробці методів синтезу 

функціоналізованих (гет)анельованих піридинів за допомогою [3+3]-

гетероциклізації синтетичних аналогів функціоналізованого малонового 

диальдегіду та α-незаміщених аміногетероциклів як CCN-бінуклеофілів. 

Було показано, що гетарил[3,4-b]піридин-5-карбонові кислоти можуть 

бути отримані за допомогою двостадійного перетворення, що включає 
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реакції легкодоступного 1,3-диметил-5-формілураціла з електронозбага-

ченими аміногетероциклами та наступним гідролізом отриманих продуктів.  

Проілюстровано, що реакція 2-диметиламінометилен-1,3-

біс(диметиліміно)пропан диперхлорату з різними п'ятичленними 

аміногетероциклами є зручним методом синтезу сполук, що містять 

конденсовані фрагменти 3-формілпіридину або 5-формілпіримідину. Реакція 

відбувається при кип’ятінні в оцтовій кислоті і приводить до отримання 

відповідних формілгетероциклів з виходами від помірних до високих. 

Обмеженням для реакції конденсації такого типу є чутливість вихідних 

сполук до кислих умов проведення реакції. 

Розроблено та оптимізовано метод отримання нових типів будівельних 

блоків на основі гетероанельованих піридинів, що містять ціаногрупу. 

Винайдені оптимальні умови: 1 ммоль вихідного аміногетероцикла в 4 мл 

MeOH, 1,2 ммоль реагенту, 0,4 мл HCl, кімнатна температура, 24 години. 

Межі застосування розробленої процедури для CCN-бінуклеофілів було 

розширено і включено NCN-бінуклеофіли. Виявлені закономірності перебігу 

трансформації дозволили розширити межі застосування реакції, збільшити 

виходи і масштабувати процес до кількості продуктів понад 100 г.  

Розроблено новий підхід до синтезу гетероанельованих піридинів, що 

містять CF3-групу в β-положенні піридинового циклу. Знайдено оптимальну 

систему для проведення циклоконденсації, а саме TMСХ-Піридин, що 

дозволило використати широкий спектр аміногетероциклів. 

Ключові слова: конденсований піридин, аміногетероцикли, CCN-

бінуклеофіли, циклоконденсація, регіоселективність. 

АННОТАЦИЯ 

Митюк А.П. Синтез функционализированных аннелированных 

пиридинов [3+3]-гетероциклизацией α-незамещенных 

аминогетероциклов как CCN-биснуклеофилов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук 

по специальности 02.00.03 – органическая химия. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2021. 

Диссертационная работа посвящена разработке методов синтеза 

функционализированных (гет)аннелированных пиридинов [3+3]-

гетероциклизацией синтетических аналогов функционализированного 

малонового альдегида и α-незамещенных аминогетероциклов как CCN-

биснуклеофилов.  

Было показано, что гетарил[3,4-b]пиридин-5-карбоновые кислоты 

могут быть получены при помощи двустадийного превращения, которое 

включает реакции легкодоступного 1,3-диметил-5-формилурацила с 

електронообогащенными аминогетероциклами и последующим гидролизом 

полученных продуктов. Показано, что реакция 2-диметиламинометилен-1,3-

бис(диметилимино)пропан диперхлората с различными пятичленными 

аминогетероциклами является удобным методом синтеза соединений, 

которые содержат конденсированные фрагменты 3-формилпиридина или 5-
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формилпиримидина. Реакция протекает при кипячении в уксусной кислоте и 

приводит к получению соответсвующих формилгетероциклов с выходами от 

средних до высоких. Ограничением для реакций конденсации такого типа 

является чувствительность исходных соединений к кислым условиям 

проведения реакции. Розработан и оптимизирован метод получения нового 

типа соединений на основе гетероаннелировних пиридинов, которые 

содержат цианогруппу. Границы применения розработанной процедуры для 

CCN-биснуклеофилов были расширены і включены NCN-бинуклеофилы. 

Установленные закономерности трансформации позволили увеличить 

выходы и масштабировать процесс до количества продуктов более 100 г. 

Розработан новый подход синтеза гетероаннелированных пиридинов, 

которые содержат CF3-группу в β-положении пиридинового цикла. Найдено  

оптимальную систему для проведения циклоконденсации, а именно TMСХ-

Пиридин, что позволило использовать широкий спектр аминогетероциклов. 

Ключевые слова: конденсированный пиридин, аминогетероциклы, 

CCN-биснуклеофилы, циклоконденсация, региоселективность. 

SUMMARY 

Mityuk A.P. Synthesis of functionalized annelated pyridines by [3+3]-

heterocyclization of α-unsubstituted aminoheterocycles as CCN-

binucleophiles. – Manuscript. 

The thesis for the scientific degree of Candidate of Sciences by specialty 

02.00.03 – organic chemistry. Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to developing methods for the synthesis of 

functionalized (hetero)annelated pyridines by the reaction of [3+3]-

heterocyclization of synthetic equivalents of functionalized malonic dialdehyde 

and α-unsubstituted aminoheterocycles as CCN-bisnucleophiles. 

It was shown that hetaryl[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acids can be obtained 

by a two-step conversion involving the reactions of readily available 1,3-

biselectrophilic 1,3-dimethyl-5-formyluracil with electron-enriched 

aminoheterocycles (aminoazoles, aminothiophenes and aminouracils) and 

subsequent hydrolysis of the obtained products. The mechanism of formation of 

the recycled product is offered which is confirmed by carrying out the 

corresponding reactions with the deuterated formiluracil. It has been illustrated that 

the reaction of 2-dimethylaminomethylene-1,3-bis-(dimethylimino)propane 

diperchlorate with various five-membered aminoheterocycles is a convenient 

method for the synthesis of compounds containing fused fragments of 3-

formylpyridine or 5-formylpyrimidine. The reaction occurs by boiling in acetic 

acid and leads to the corresponding formylheterocycles with good to high yields. A 

limitation of this condensation reaction is the sensitivity of the starting compounds 

to acidic reaction conditions. A method for obtaining new types of building blocks 

based on heteroannelated pyridines containing a cyano group was developed and 

optimized. In the process, the temperature and HCl concentration were selected to 

avoid the decomposition of heterocycles that are unstable under harsh acidic 
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conditions. The softer transformation conditions (i.e., the solvent's selection and its 

amount, the reaction time and reagent ratio) were optimized. It was found that the 

reaction of aminoheterocycles with the sodium salt of 3,3-dimethoxy-2-

formylpropionitrile takes place at room temperature and more hard conditions are 

not required, the optimal reaction time is 24 hours, while the additional reaction 

time does not significantly increase the conversion. Preferred solvents are alcohols, 

among which MeOH is the optimal one for the research due to its better dissolving 

capacity for scale-up. The amount of MeOH and HCl was also minimized to 

increase the scaling perspectives. The optimal ratio of reagents was found - 20% 

excess sodium salt of 3,3-dimethoxy-2-formylpropionitrile. Approved conditions: 

1 mmol of the starting aminoheterocycle in 4 ml of MeOH, 1.2 mmol of the 

reagent, 0.4 ml of HCl, room temperature, 24 hours. The scope of the developed 

procedure for CCN-bisnucleophiles was expanded to include NCN-

bisnucleophiles. A representative set of NH-containing amino heterocycles and 

amidines was investigated in the reaction. It was found that the selected 

compounds also show high efficiency under the reaction conditions. All 

pyrimidines were obtained with high preparative yields (73-96%). The reaction has 

high regioselectivity to the nucleophilic properties of the reaction centres. Thus, in 

the case of aminotriazole, which has two possible nitrogen atoms for the reaction, 

only one product is formed - triazolopyrimidine, the reaction occurs from a higher 

nucleophilic nitrogen atom in position 1.The identified patterns of the 

transformation allowed to expand the scope and limitations, increase the yields and 

scale-up the process to more than 100 g.A new approach to the synthesis of 

heteroannelated pyridines containing a CF3-group in the β-position of the pyridine 

ring has been developed. The method is based on the Combo type reaction of 

heteroaromatic amines with trifluoromethylvinamidium salt. The TMSCl - DMF 

system in a sealed test tube for cyclocondensation was tested. The system showed 

good results in the reaction with 1,3-dimethyl-6-aminouracil, poor results in the 

case of 3,5-dimethoxyaniline and 1-methyl-1H-indol-2-amine, but in the case of 

other aminoheterocycles the desired products were found in a small. In order to 

improve the result, the solvent was replaced and another standard TMSCl-Py 

system was used, which led to an increase in the preparative yield of the target 

condensed pyridine in the model reaction with aminothiophene. With optimal 

conditions for cyclization, a study of the volumes relative to the amino component 

was performed. It has been found that various aminoheterocycles and some 

anilines generate the corresponding condensed β-trifluoromethylpyridines with 

preparative yields from moderate to high. Good results showed 1-methyl-1H-

indole-2-amine (64%), 5-aminothiophenes (52-56%), 5-aminopyrazoles (51-53%), 

3-methylisoxazol-5-amine (59%), 3-methylisothiazole-5-amine (50%), 6-

aminouracils (46-83%) and 3,5-dimethoxyaniline (74%). In addition, 5-amino-1- 

(tert-butyl) -1H-pyrrole-3-carbonitrile, methyl 5-aminofuran-2-carboxylate and 1-

methyl-1H-pyrazol-3-amine preparatively give the desired products, but with low 

yields (17-36%). Keywords: fused pyridine, amino heterocycles, CCN-

bisnucleophiles, cyclocondensation, regioselectivity. 


