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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Одним із ключових завдань сучасної органічної хімії є 
пошук ефективних методів синтезу органічних сполук, що потенційно можуть 
застосовуватись для розробки лікарських засобів. Оптимізація відомих методик, 
розробка альтернативних підходів до найбільш важливих класів сполук є рушійною 
силою цього процесу. Зокрема, реакції гетероциклізації, незважаючи на їх 
класичність, залишаються одними із найбільш зручних та універсальних підходів 
для синтезу гетероароматичних сполук, зокрема шестичленних піридинів та 
піримідинів, а також їх конденсованих похідних. Дані гетероцикли є невід’ємною 
структурною частиною великої кількості лікарських засобів, природних та 
синтетичних сполук. Найбільш поширеним підходом до синтезу піридинів та 
піримідинів є ССС + NCN(NCC) гетероциклізації за участі 1,3-дикарбонільних 
сполук. Досить часто ці перетворення не забезпечують достатньої ефективності, 
високих виходів, хемо- та регіоселективності, а також не покривають весь можливий 
хімічний простір функціоналізованих похідних. Особливо це стосується 
найпростіших функціоналізованих представників без додаткових замісників чи з 
найменшими алкільними замісниками в азиновому ядрі. У той же час реакції 
гетероциклізації за участі -алкоксиенонів часто проявляють вищу 
регіоселективність та ефективність як синтетичні методи; функціоналізовані похідні 
цього класу на зразок найпростіших 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів є майже 
недослідженими у подібних перетвореннях. Таким чином, розробка нових 
препаративних методів синтезу функціоналізованих моноциклічних та 
конденсованих піримідинів або піридинів шляхом взаємодії 4-алкокси-2-оксоалк-3-
еноатів з 1,3-бінуклеофілами є науково обґрунтованим та актуальним завданням. 
       Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконувалась в рамках держбюджетних тем № 06БФ037-04 "Конденсовані 
гетероцикли рослинного та синтетичного походження у синтезі нових типів 
біорегуляторів - шлях до створення лікарських засобів нової генерації" та № 
11БФ037-02 "Нові гетероциклічні сполуки - ефективні джерела біологічно активних 
речовин, флуоресцентних зондів, модифікаторів супрамолекулярних об'єктів". 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є встановлення 
закономірностей реакційної здатності найпростіших ациклічних та циклічних 4-
алкокси-2-оксоалк-3-еноатів як CCC біс-електрофілів у взаємодії з NCC і NCN 
бінуклеофілами як підходу до синтезу піримідинів та піридинів. Для досягнення 
поставленої мети необхідним було вирішення наступних завдань: 
 розробка методу синтезу піримідинів за реакцією 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів з 
ациклічними NCN бінуклеофілами; 

 розробка підходу до синтезу конденсованих піримідинів за реакцією 4-алкокси-2-
оксоалк-3-еноатів з аміногетероциклами як NCN бінуклеофілами; 

 встановлення закономірностей регіоселективності конденсації найпростіших 
ациклічних та циклічних 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів з NCC бінуклеофілами як 
методу синтезу конденсованих піридинів. 
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Об’єкт дослідження – функціоналізовані конденсовані або моноциклічні 
піридини та піримідини, 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноати. 

Предмет дослідження – методи синтезу конденсованих або моноциклічних 
піридин- та піримідинкарбоксилатів із використанням β-алкоксивініл гліоксилатів. 

Методи дослідження: органічний синтез, ЯМР спектроскопія на ядрах 1Н, 13С 
та 19F, двомірна спектроскопія, ІЧ спектроскопія, мас-спектрометрія, 
рентгеноструктурний аналіз, хроматографія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано оптимізовані 
методики гетероциклізації найпростіших ациклічних 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів 
як CCC біс-електрофілів у взаємодії з NCC та NCN бінуклеофілами, вибір яких 
визначається наявністю додаткового замісника у положенні 4 електрофілу. 

Вперше проведено регіоселективний синтез піразоло[1,5-а]піримідин- та 
[1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідинкарбоксилатів взаємодією ациклічних та циклічних 
4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів із N-незаміщеними 5-амінопіразолами та -
триазолами. Встановлено закономірності утворення конденсованих піримідинів із 
лактоновим фрагментом при використанні енону на основі дигідрофурану і 
відсутність реакції лактонізації у випадку шестичленного аналогу. 

Вперше розроблено оптимізовані препаративні підходи до конденсованих 
піридин-α- та γ-карбоксилатів, що ґрунтуються на гетероциклізаціях ациклічних та 
циклічних 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів. Завдяки цьому синтезовано низку нових 
представників даного класу гетероциклічних сполук, зокрема, таких, що не містять 
додаткових замісників у піридиновому ядрі. 

Вперше встановлено закономірності регіоселективності конденсації 
найпростіших ациклічних та циклічних 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів з NCC 
бінуклеофілами, що залежать від оточення C- і N-нуклеофільних центрів і 
нуклеофільності аміногрупи гетероциклів. Показано, що 4-алкокси-2-оксобут-3-
еноат реагує з утворенням нових конденсованих піридин-α-карбоксилатів без 
додаткових замісників у піридиновому кільці. Встановлено, що реакції 
гетероциклізації за участі 4-алкокси-3-метил-2-оксобут-3-еноату є менш 
селективними, проте за оптимізованих умов також проходять з утворенням α-
ізомерів. У той же час 4-метокси-2-оксопент-3-еноат є універсальним реагентом для 
синтезу піридин γ-карбоксилатів, а в реакціях з NCN бінуклеофілами демонструє 
протилежну регіоселективність  порівняно з відповідним -дикетоном 
(ацетилпіруватом). 

Показано, що раніше невідомі гетероциклізації циклічних 4-алкокси-2-оксоалк-
3-еноатів із гетероциклічними NCC бінуклеофілами наслідують описані вище 
загальні закономірності, виявлені як для їх взаємодії з NCN бінуклеофілами, так і 
для реакцій ациклічних 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів з NCC бінуклеофілами. 

Практичне значення одержаних результатів. У результаті роботи 
встановлено закономірності гетероциклізацій родоначальних ациклічних та 
циклічних 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів як CCC біс-електрофілів у взаємодії із 
симетричними та несиметричними NCC та NCN бінуклеофілами, що стало 
підґрунтям для розробки препаративних та ефективних методів синтезу нових 
карбоксилатів ряду піримідину та піридину у багатограмових кількостях. 
Запропоновано оптимальні методики для всіх вивчених CCC біс-електрофілів, що 
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мають різну реакційну здатність відносно кожного типу 1,3-бінуклеофілів. Це 
дозволило суттєво розширити коло доступних похідних піридину та піримідину з 
карбоксилатною функцією, зокрема, таких, що не містять додаткових замісників або 
ж містять найпростіші аліфатичні замісники в азиновому кільці. Синтезовані 
гетероциклічні сполуки є перспективними будівельними блоками для сучасного 
органічного синтезу та створення лікарських засобів. 

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальної роботи, 
узагальнення результатів, проведення, аналіз та інтерпретація спектральних 
досліджень та встановлення структури синтезованих сполук було здійснено 
здобувачем особисто. Постановку завдання дослідження, обговорення, узагальнення 
та оформлення результатів виконано спільно з науковим керівником, д.х.н., проф. 
Толмачовим А.О., к.х.н. Кондратовим І.С. та д.х.н., доц. Григоренком О.О., на 
окремих етапах роботи – д.х.н., ст.досл. Волочнюком Д.М. Написання статей 
проведено спільно з д.х.н., доц. Григоренком О.О., Ващенком Б.В. та д.х.н. 
Михайлюком П.К. Синтез вихідних сполук, аналіз результатів спектральних 
досліджень та встановлення будови одержаних сполук було проведено разом з 
Руденком Т.В. та к.х.н. Козицьким А.В. Рентгеноструктурні дослідження проведено 
у співпраці з к.х.н. Русановим Е. Б.  

Апробація результатів дисертації. Результати роботи були представлені та 
обговорені на українських та міжнародних конференціях: IX International  chemistry 
conference “Kyiv-Toulouse”, 4-9 червня 2017; Шістнадцятій Всеукраїнській 
конференції з міжнародною участю студентів та аспірантів, 20-22 травня 2015; 
Десятій Всеукраїнській конференції з міжнародною участю студентів та аспірантів, 
19-22 травня 2009; Дев’ятій Всеукраїнській конференції з міжнародною участю 
студентів та аспірантів, 14-16 травня 2008. 

Публікації. Результати дисертації відображені у 5 статтях у провідних 
міжнародних фахових журналах та 4 тезах доповідей на конференціях. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація викладена на 188 сторінках і 
складається з вступу, 5 розділів, висновків, переліку використаних джерел (211 
найменувань), містить 15 рисунків, 54 схеми та 41 таблицю. Перший розділ 
(літературний огляд) присвячено відомим методам синтезу функціоналізованих 
піридинів або піримідинів, зокрема, карбоксилатів та їх найближчих аналогів, із 
використанням 1,3-біс-електрофілів та NCC та NCN бінуклеофілів. Акцент зроблено 
на використанні 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів в контексті їх синтетичної 
еквівалентності щодо класичних 1,3-дикарбонільних сполук та інших аналогів 
(наприклад, енамінонів). 

У другому, третьому та четвертому розділах розглядаються методи одержання 
піридин- та піримідинкарбоксилатів шляхом гетероциклазіції 4-алкокси-2-оксоалк-
3-еноатів із NCC та NCN бінуклеофілами. У п’ятому розділі розміщено опис 
експериментальної частини дисертаційної роботи. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі обгрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і задачі 

дослідження, відображено практичне значення отриманих результатів. 
Перший розділ дисертаційної роботи присвячений аналізу наукової літератури 

за темою дисертаційної роботи. Обговорено важливість та необхідність 
нітрогеновмісних гетероциклів для потреб сучасної медичної хімії. Деталізовано 
відомі методи синтезу функціоналізованих піридинів та піримідинів; 
охарактеризовано загальний підхід, що полягає у реакціях гетероциклізації біс-
нуклеофілів та 1,3-дикарбонільних сполук як CCC біс-електрофілів (схема 1), або β-
алкоксивінілкарбонільних похідних як їх синтетичних еквівалентів (схема 2). 

 
Схема 1. Типова реакція гетероциклізації – підхід до піридинів та піримідинів. 

 

 
Схема 2. β-Алкоксивінілкарбонільні сполуки як CCC біс-електрофіли. 

Другий розділ  дисертаційної роботи присвячений дослідженню реакційної 
здатності β-алкоксивініл α-кетоестерів 2.1–2.3 як CCC біс-електрофілів у реакціях 
конденсації з класичними симетричними NCN бінуклеофілами, зокрема, амідинами 
2.4–2.10, S-метилтіуронієвою сіллю (2.11) та гуанідинами 2.12–2.15 (схема 3). Для 
характеризації та опису бібліотеки репрезентативних прикладів синтезованих 
сполук була застосована комбінаторна нумерація піримідинів загальної формули 
2.16, що включає номер відповідного CCC біс-електрофілу 2.1–2.3 до знаку коми у 
фігурних дужках, та номер відповідного NCN бінуклеофілу 2.4–2.15 після 
розділового знаку. Типова процедура для  взаємодії сполук 2.1–2.3 з NCN 
бінуклеофілами 2.4–2.15 включала нагрівання їх суміші в ацетонітрилі при 70 °С у 
присутності поташу (K2CO3) протягом 2 годин (метод A). Реакція протікала м’яко 
лише у випадку 2.3, який виявився найбільш реакційноздатним біс-електрофілом у 
реакціях із серією NCN бінуклеофілів – відповідні піримідини 2.16{3,4–10} та 
2.16{3,13–15} були синтезовані із виходами 67–90% (схема 3). Застосування методу 
А для реакції 2.3 з гуанідин гідрохлоридом (2.12) виявилось неефективним 
внаслідок повільного проходження реакції. Тому, були задіяні альтернативні умови 
реакції, зокрема, нагрівання вихідних сполук у присутності триетиламіну (Et3N) в 
1,4-діоксані при 100 °С протягом 48 годин (метод Б), що привело до піримідину 
2.16{3,12} з виходом 82%. Встановлено, що метод Б є більш ефективним за метод А 
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для менш реакційноздатної сполуки 2.1 та амідинів 2.5, 2.8 або 2.10 (метод A: вихід 
піримідинів 39–57%; метод Б: вихід піримідинів 65–80%). Нижчі виходи та чистота 
продуктів у випадку методу А може бути пов'язана з частковим гідролізом 
вихідного амідину водою, що утворюється в процесі реакції, а також формуванням 
стійких NH2- енамінонів. Метод Б також виявився придатним для всіх 
експериментів із найменш реакційно здатним біс-електрофілом 2.2 для синтезу 
відповідних піримідинів із високими виходами 71–86%. 

 
Схема 3. Синтез піримідин-4-карбоксилатів 2.16{1–3,4–15}. 

Досліджено обмеження запропонованих методів. Зокрема, метод Б виявився 
неефективним у всіх експериментах з формамідин ацетатом (2.4). Незважаючи на 
це, метод А був успішно застосований для отримання відповідних піримідинів 
2.16{1,4} (вихід 21%) і 2.16{3,4} (вихід 72%). Найменш реакційноздатний β-
алкоксивініл -кетоестер 2.2 не дав продукту 2.16{2,4} за будь-яких умов реакції. У 
випадку хлорметил-заміщеного амідину 2.6, метод Б не може бути використаний у 
зв'язку з побічним алкілюванням триетиламіну: відповідні піримідини 2.16{1,6} і 
2.16{3,6} були синтезовані з використанням методу А (рисунок 1). Синтетичний 
потенціал піримідин-4-карбоксилатів 2.16 був продемонстрований перетвореннями 
функціональних груп для синтезу нових будівельних блоків, зокрема, карбонових 
кислот 2.18 (8 прикладів) та спиртів 2.19 (7 прикладів) (схема 4). 

 
Схема 4. Синтез піримідин-вмісних будівельних блоків 2.18 та 2.19. 
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Рисунок 1. Методи синтезу піримідин-4-карбоксилатів 2.16{1–3,4–15}. 

У той же час, синтез репрезентативних альдегідів 2.20 (3 приклади), хлоридів 
2.21 (4 приклади) та амінів 2.22 (4 приклади) полягав у синтетичних перетвореннях 
піримідинілметанолів 2.19 (схема 5). 

 
Схема 5. Синтез піримідин-вмісних будівельних блоків 2.20–2.24. 

Третій розділ  дисертаційної роботи присвячений дослідженню конденсації 
сполук 2.1–2.3 із 1-незаміщеними 5-аміноазолами 3.1a–e.  Кип’ятіння  суміші 
реагентів в етанолі протягом 10 годин  приводило до регіоселективного формування 
етил-піразоло[1,5-a]піримідин-7-карбоксилатів 3.2a–o із високими виходами 74-95% 
(схема 6). Утворення іншого регіоізомеру не спостерігалось, на відміну від 
аналогічної відомої з літератури нерегіоселективної конденсації із ацетилпіруватом, 
що може бути пояснено незначною різницею в електрофільності двох карбонільних 
груп останнього. 
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Схема 6. Синтез піразоло[1,5-a]піримідин-7-карбоксилатів 3.2a–o. 

У випадку β-алкоксивініл кетоестерів 2.1–2.3 високу регіоселективність можна 
пояснити утворенням проміжних енамінонів загальної формули 3.3 внаслідок 
початкового високоселективного приєднання за Міхаелем за С-4 положенням 
відповідного 5-аміноазолу 3.1a–e з подальшою гетероциклізацією. Формування 
інтермедіатів 3.3 спостерігалось за допомогою моніторингу методом 1Н ЯМР 
спектроскопії реакційних сумішей. Енамінони загальної формули 3.3  можуть бути 
виділені при проведенні реакції в м'яких умовах (етанол, –10 до 0 °С, 2 години), що 
було проведено для синтезу 3.3c (вихід 90%) та 3.3d (вихід 84%) (схема 7). Було 
встановлено, що енамінони загальної формули 3.3 є нестійкими при нагріванні або 
при тривалому зберіганні за кімнатної температури. Зокрема, спостерігалось їх 
часткове перетворення у відповідні конденсовані піримідини 3.2c і 3.2d. 

 
Схема 7. Синтез інтермедіатів реакції β-алкоксивініл кетоестерів – енамінонів 3.3. 

Проведено конденсацію енонів 2.1–2.3 із 5-аміно-1Н-1,2,4-триазолами як NCN 
бінуклеофілами. У більшості випадків утворювались складні суміші продуктів, 
нероздільні стандартними методами очистки. Лише у випадку взаємодії енону 2.2 із 
1Н-1,2,4-триазолом 3.5а, продукт 3.6 був синтезований з виходом 47% (схема 8). 

 
Схема 8. Синтез похідного [1,2,4]триазоло[1,5-a]піримідиін-7-карбоксилату 3.6. 

Гетероциклізації 1-незаміщених 5-амінопіразолів 3.1a–e були також проведені 
із циклічними енонами, зокрема, етил 2-(4,5-дигідрофуран-3-іл)-2-оксоацетатом 3.7 
та етил 2-(3,4-дигідро-2H-піран-5-yl)-2-оксоацетатом 3.8. Сполуки 3.7 та 3.8 було 
синтезовано ацилюванням етил 2-хлоро-2-оксоацетатом 2,3-дигідрофурану (3.9) та 
3,4-дигідро-2Н-пірану (3.10) за кімнатної температури в дихлорометані з 
використанням піридину як основи із виходами 90% та 85%, відповідно, із 
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можливістю масштабування до 150 г кінцевих продуктів (схема 9). Передбачено, що 
енони 3.7 та 3.8 можуть реагувати із бінуклеофілами із формуванням відкрито-
ланцюгових карбоксилатів 3.11 або 3.12 із гідроксиалкільним замісником, або цик-
лічних продуктів – рециклізованих лактонів 3.13 або конденсованих сполук 3.14. 

 
Схема 9. Синтез циклічних алкоксиенонів та можливі шляхи взаємодії із 1,3-бінуклеофілами. 

Встановлено, що енон 3.7 реагує з 5-аміноазолами 3.1a–e регіоселективно 
шляхом кип’ятіння в оцтовій кислоті протягом 36 годин, що привело до утворення 
трициклічних продуктів – піразоло[1,5-а]піримідинів 3.13а–е із додатковим 
лактоновим циклом (схема 10). Регіоселективність процесу можна пояснити 
утворенням енамінонів 3.15, які вступали у внутрішньомолекулярну 
гетероциклізацію із утворенням гідроксиетилпіримідинів 3.11, що вступали у 
реакцію лактонізації між гідроксигрупою та естерним фрагментом з утворенням 
лактонів 3.13. Альтернативно, сполуки загальної формули 3.16 можна розглядати як 
проміжні сполуки, що утворюються лактонізацією бічного ланцюга сполук 
загальної формули 3.15, які також можуть вступити у гетероциклізацію з 
утворенням 3.13а–е. 
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Схема 10. Синтез піримідинів 3.13а–е із лактоновим фрагментом. 

На відміну від п’ятичленного енону 3.7, реакції конденсації шестичленного 
енону 3.8 із 3.1a–e за аналогічних умов не приводили до формування гомологічних 
семичленних лактонів. Нагрівання суміші сполук 3.8 і 3.1b в оцтовій кислоті 
завершилось утворенням піразоло[1,5-а] піримідинів 3.18 і 3.19 у співвідношенні 3:1 
(схема 11). Зокрема, біциклічне похідне 3.12 утворилося із сформованого на першій 
стадії енамінону 3.20, і згодом зазнавало ацетилювання гідроксигрупи оцтовою 
кислотою за високих температур реакційної суміші. 
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Схема 11. Взаємодія шестичленного енону 3.8 з амінопіразолом 3.1b. 

Натомість, отримання сполуки 3.19 можна пояснити ацилюванням–
декарбоксилюванням ймовірного проміжного продукту – семичленного лактону 
3.21. 

Задля запобігання побічного процесу ацетилювання та декарбоксилювання, 
реакції енону 3.8 та аміноазолів 3.1a–e, 3.5a та 3.5b були проведені у киплячому 
етанолі, що зробило можливим селективний синтез відповідних піразоло[1,5-
a]піримідинів та [1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідинів 3.12a–h із виходом 74–91% 
(схема 12). Варто підкреслити, що регіоселективність не залежить від хемотипу β-
алкоксивініл гліоксилатів – ациклічних 2.1–2.3 чи циклічних 3.7 та 3.8. У всіх 
випадках взаємодії з 1-незаміщеними 5-аміноазолами формувались виключно С-7 
карбоксилати (або відповідні δ-лактони). 

 
Схема 12. Синтез конденсованих піримідинів 3.12a–h. 

Четвертий розділ  присвячений дослідженню реакційної здатності β-
алкоксивініл гліоксилатів 2.1–2.3 як CCC біс-електрофілів відносно NCC 
бінуклеофілів – 1-заміщених 5-аміноазолів 4.1a–d та 6-аміноурацилів 4.1e–g (схема 
13). Передбачено можливість регіоселективного синтезу конденсованих піридин-α-
карбоксилатів 4.2 або відповідних γ-карбоксилатів 4.3. 
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Схема 13. Конденсація β-алкоксивініл гліоксилатів 2.1–2.3 із аміногетероциклами 4.1a–g. 

Встановлено, що регіоселективність конденсації є дуже чутливою навіть до 
мінімальних структурних змін у реагентах. Конденсації 5-амінопіразолів 4.1а та 4.1b 
із β-алкоксивініл гліоксилатами 2.1 і 2.2, які не мають додаткового замісника у -
положенні, шляхом кип'ятіння в оцтовій кислоті протягом 12 годин, привели до 
формування регіоізомерних сумішей (схеми 14 та 15). 

 
Схема 14. Конденсація β-алкоксивініл гліоксилатів 2.1–2.3 та 5-аміноазолу 4.1a. 

Оскільки стандартні методи очищення, зокрема, кілька циклів колонкової 
хроматографії, не були ефективними для розділення регіоізомерів, була проведена 
оптимізація умов реакції. Проведення конденсації 4.1а та 4.1b з β-алкоксивініл 
гліоксилатами 2.1 і 2.2 у ДМФА або ДМСО при 110 °C не виявилось ефективним. 
Регіоселективнсть була суттєво підвищена у випадку проведення конденсації 4.1a та 
4.1b в етанолі у присутності 4 М HCl в 1,4-діоксані при 100 °C протягом 18 год.  

 
Схема 15. Конденсація β-алкоксивініл гліоксилатів 2.1–2.3 та 5-аміноазолу 4.1b. 

У той же час, реакція 2.1 з N-феніл-заміщеним 5-амінопіразолом 4.1с та 3-
метил-ізоксазол-5-аміном (4.1d) протікала регіоселективно в оцтовій кислоті, а 



11 
 

 
 

реакція 2.2 в оцтовій кислоті призвела до складної суміші продуктів, чого вдалося 
уникнути при використанні діоксанової HCl в етанолі. 

Окрім того, відповідні інтермедіати – енамінони 4.4ac–dc, –  були виділені з 
високими виходами 83–93% при кип’ятінні в етанолі протягом 2 годин (схема 16). 
Енамінони 4.4 при кип'ятінні в оцтовій кислоті протягом 12 годин були перетворені 
у цільові піридинкарбоксилати загальної формули 4.3 з виходами 63–96 %. Реакції 
6-аміноурацилів 4.1e–g проходили регіоселективно при нагріванні до 100 °C у 
ДМСО, та завершувались виключним формуванням -ізомерів 4.2ea–gb 
піридинкарбоксилатів із виходами 83–87%. (вибір розчинника зумовлено 
обмеженою розчинністю в оцтовій кислоті) (схема 17). 

 
Схема 16. Конденсація β-алкоксивініл гліоксилату 2.3 та 5-аміноазолів 4.1a–d. 

 

 
Схема 17. Конденсація β-алкоксивініл гліоксилатів 2.1–2.3 та 6-аміноурацилів 4.1e–g. 

Отже, реакції енонів без замісника у β-положенні (2.1 та 2.2), протікали з 
утворенням відповідних α-ізомерів, або були нерегіоселективними за 
неоптимізованих умов. Натомість, -метил-заміщена похідна 2.3 продемонструвала 
протилежну регіоселективність при взаємодії з 4.1a–g, оскільки виключно γ-ізомери 
були отримані у всіх випадках (7 прикладів).  2.2 була менш селективною порівняно 
з 2.1 відносно NCC бінуклеофілів 4.1a–g у випадку проведення перетворення в 
оцтовій кислоті. Вплив структури NCC бінуклеофілів на регіоселективність 
спостерігався  меншою мірою. Зокрема, конденсації були менш селективними у 
випадках відносно більш нуклеофільних 1-алкіл-5-амінопіразолів. Окрім того, 
можливий ефект на регіоселективность алкокси-груп (тобто 
метокси або етокси) в енонах був оцінений. Синтезовано етокси-
аналог сполуки 2.3, енон 4.5, що продемонстрував аналогічну 
регіоселективність відносно NCC бінуклеофілів. 
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Досліджено взаємодію бензимідазолілацетонітрилу 4.6 як NCC бінуклеофілу із 
2.1 шляхом кип’ятіння в оцтовій кислоті, що привела до суміші α- та γ-
карбоксилатів  4.7a та 4.8a (схема 18). Натомість, метил-заміщені енони 2.2 та 2.3 за 
аналогічних умов були регіоселективно перетворені у відповідні конденсовані γ-
піридинкарбоксилати 4.7b (вихід 86%) та 4.7c (вихід 79%). 

N CN

N CO2Et

Me

OEtEtO2C

O

EtO2C

O

OEt

OMeEtO2C

O N CN

N CO2Et

Me

4.6

2.1

2.2

2.3

4.7b

4.7c

N

N

-4.7a: -4.8a
= 55:45EtO2C

CN

оцтова кислота,
кип'ятіння, 12 год

80%

N

N
H

CN

оцтова кислота,
кип'ятіння, 12 год

86%

оцтова кислота,
кип'ятіння, 12 год

79%  
Схема 18. Реакція бензимідазолілацетонітрилу 4.6 із β-етоксивініл α-кетоестерами. 

Реакція конденсації 4.1a та циклічного енону 3.7 шляхом кип’ятіння в оцтовій 
кислоті протягом 36 годин (метод А) привела до утворення γ-піридинкарбоксилату 
4.9a заміщеного гідроксипропільним замісником, який далі вступав у реакцію 
лактонізації із формуванням конденсованого похідного 4.10a із лактоновим 
фрагментом, із виходом 60% (схема 19). Формування ізомерних -
піридинкарбоксилатів або відповідних лактонів не спостерігалося. У свою чергу, 
взаємодії 3.7 та NCC бінуклеофілів 4.1b–g, 4.6 або 4.8 протікали з протилежною 
регіоселективністю (схема 20). Зокрема, спостерігалося формування ізомерних δ-
лактонів 4.11b–i – похідних α-піридинкарбоксилатів 4.12b–I, утворених in situ. 

 
Схема 19. Синтез конденсованого піридину 4.10a із лактоновим фрагментом. 

Взаємодія шестичленного β-алкоксивінілпірувату 3.8 та амінів 4.1a–g, 2-
(бензимідазоліл)ацетонітрилу (4.6) та 3-аміноізохінолінону (4.8) не відбувалась за 
умов методів А та Б – в усіх випадках були виділені лише вихідні сполуки. Лише у 
випадку проведення синтезу у присутності 4 М HCl - 1,4-діоксан в етанолі при 
100 °C (Метод В), 5-аміноазоли 4.1a–d були успішно перетворені у відкрито ланцю-
гові α-піридинкарбоксилати 4.13a–d із виходами 40–62% (схема 20). У той же час, 
синтез конденсованих урацилів 4.13e–g був успішно проведений у ДМСО (для 
4.13e) або в оцтовій кислоті (для 4.13g та 4.13h). 
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Схема 20. Синтез конденсованих піридинів 4.11b–i та 4.13a–h. 

Оптимізовані умови синтезу конденсованих піридинів із ациклічних енонів 2.1–
2.3, а також циклічних аналогів 3.7 та 3.8 узагальнено у таблиці 1. 

Таблиця 1: Оптимізовані умови синтезу конденсованих піридинів із ациклічних енонів 2.1–2.3, а 
також циклічних аналогів 3.7 та 3.8 
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П´ятий розділ є експериментальною частиною дисертаційної роботи, в якому 
наведено методики синтезу всіх сполук, описаних у роботі, а також їх фізико-хімічні 
та спектральні характеристики.  

 
ВИСНОВКИ 

 
В результаті виконання дисертаційного дослідження встановлено 

закономірності реакційної здатності найпростіших 4-алкокси-2-оксобут-3-еноатів 
(ациклічних 4-етокси-2-оксобут-3-еноату та його α- або β-метильованих аналогів, 
циклічних 2-(4,5-дигідрофуран-3-іл)-2-оксоацетату та 2-(3,4-дигідро-2H-піран-5-іл)-
2-оксоацетату) як CCC біс-електрофілів у взаємодії з NCC та NCN бінуклеофілами. 

1. Запропоновано оптимізовані методики синтезу піримідин-4-карбоксилатів 
шляхом конденсації найпростіших ациклічних 4-алкокси-2-оксобут-3-еноатів 
з амідинами, S-метилтіуронієвою сіллю та гуанідинами у присутності K2CO3 в 
ацетонітрилі або триетиламіну в 1,4-діоксані. Встановлено, що перша 
методика є ефективною для амідинів як NCN компонентів та 4-метокси-2-
оксопент-3-еноату, що є найбільш реакційноздатним до такого типу 
бінуклеофілів. В інших досліджених випадках оптимальним є використання 
другої методики. 

2. Вперше показано, що взаємодія ациклічних 4-алкокси-2-оксобут-3-еноатів із 
N-незаміщеними 5-амінопіразолами та -триазолом є загальним та 
регіоселективним методом синтезу піразоло[1,5-а]піримідин- та [1,2,4]три-
азоло[1,5-а]піримідинкарбоксилатів. Етил-4-метокси-2-оксопент-3-еноат на 
відміну від ацетилпірувату реагує з NСN бінуклеофілами регіоспецифічно і, 
більше того, демонструє обернену регіоселективність. 

3. Встановлено, що регіоселективна конденсація 2-(4,5-дигідрофуран-3-іл)-2-
оксоацетату з N-незаміщеними 5-аміно-піразолами та триазолами є 
ефективним методом синтезу нових трициклічних конденсованих піримідинів 
із δ-лактоновим фрагментом, тоді як 2-(3,4-дигідро-2H-піран-5-іл)-2-
оксоацетат за аналогічних умов дає раніше невідомі 3-(азолопіримі-
диніл)пропаноли без утворення лактону. 

4. Вперше виявлено, що наявність та положення замісників в енонах має 
вирішальний вплив на регіосективність і характер продуктів взаємодії з NСС 
бінуклеофілами. Так, реакції 4-алкокси-2-оксобут-3-еноатів, у яких відсутній 
додатковий замісник у положенні 4, із аміногетероциклами як NCC 
бінуклеофілами приводять до відповідних α-ізомерів конденсованих 
піридинкарбоксилатів або ж не є регіоселективними. Аналогічні ж реакції 4-
алкокси-2-оксопент-3-еноатів є універсальним та селективним методом 
синтезу регіоізомерних піридин-γ-карбоксилатів. 

5. Показано, що у випадку циклічних 4-алкокси-2-оксобут-3-еноатів реакція з 
NCC бінуклеофілами дає нові конденсовані піридин-α-карбоксилати, за 
винятком взаємодії 2-(4,5-дигідрофуран-3-3-іл)-2-оксоацетату із 1-ізопропіл-
1H-піразол-5-аміном, де спостерігається обернена регіоселективність. 
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АНОТАЦІЯ 

Степанюк О.О. Реакції 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів з 1,3-бінуклеофілами 
в синтезі похідних піримідину та піридину. – 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, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню β-алкоксивініл α-кетоестерів 
(гліоксилатів) як ССС біс-електрофілів у реакціях конденсації із класичними 
бінуклеофілами, зокрема, заміщеними аміногетероциклами  як несиметричними 
NCN та NCC компонентами, а також із амідинами та гуанідинами як симетричними 
NCN бінуклеофілами. Досліджено перетворення найпростіших β-алкоксивініл-α-
кетоестерів: ациклічних етил-4-етокси-2-оксобут-3-еноату та його α- або β-
метильованих аналогів, а також циклічних етил-2-(4,5-дигідрофуран-3-іл)-2-
оксоацетату та етил-2-(3,4-дигідро-2H-піран-5-іл)-2-оксоацетату. 

Розроблено оптимізовані методи синтезу піримідин-4-карбоксилатів шляхом 
конденсації β-алковініл α-кетоестерів з амідинами, S-метилтіуронієвою сіллю та 
гуанідинами. Проведені перетворення функціональних груп піримідин-4-
карбоксилатів для синтезу карбонових кислот, спиртів, альдегідів, хлоридів та 
первинних амінів. 

Розроблено регіоселективний метод синтезу піразоло[1,5-а]піримідинів та 
[1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідинів взаємодією ациклічних і циклічних β-алкоксивініл 
гліоксилатів із N-незаміщеними 5-амінопіразолами та триазолами. Встановлено, що 
конденсації п’ятичленного енону є методом синтезу трициклічних конденсованих 
піримідинів із δ-лактоновим фрагментом, а шестичленний енон реагує із NCN 
бінуклеофілами із утворенням біциклічних піримідинілпропілових спиртів. 

Розроблено підхід до побудови конденсованих піридин α- та γ-карбоксилатів 
взаємодією із гетероциклічними NCC бінуклеофілами. Показано, що реакції енонів, 
у яких відсутній замісник у β-положенні, приводять до відповідних α-ізомерів, або є 
нерегіоселективними за неоптимізованих умов. Показано, що використання енону із 
-замісником є селективним методом синтезу регіоізомерних піридин γ-
карбоксилатів.  
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Проаналізовано закономірності гетероциклізацій із енонами залежно від 
нуклеофільності та стеричного оточення C- і N-центрів NCN бінуклеофілів. 

Проведено гетероциклізації циклічних енонів та гетероциклічних NCC 
бінуклеофілів, що протікали регіоселективно з п'ятичленним циклічним еноном із 
утворенням конденсованих α-піридинкарбоксилатів, що зазнавали лактонізації у 
відповідні δ-лактони. Натомість, перетворення шестичленного енону приводили до 
гідроксипропілпіридин-α-карбоксилатів. 

Ключові слова: гетероциклізації, енони, біс-електрофіли, піридини, 
піримідини, аміноазоли, аміноурацили, бінуклеофіли. 

 
АННОТАЦИЯ 

Степанюк А.А. Реакции 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатов с 1,3-бинуклео-
филами в синтезе производных пиримидина и пиридина. – 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, 2020. 

Диссертационная работа посвящена изучению β-алкоксивинил α-
кетокарбоксилатов (глиоксилатов) как ССС бис-электрофилов в реакциях 
конденсации с классическими бинуклеофилами, в частности, замещенными 
аминогетероциклами как несимметричными NCN и NCC компонентами, а также с 
амидинами и гуанидинами как симметричными NCN  бинуклеофилами. 
Исследованы преобразования простых β-алкоксивинил-α-кетокарбоксилатов: 
ациклических этил-4-этокси-2-оксобут-3-еноата и его α- или β-метилированных 
аналогов, а также циклических этил-2-(4,5-дигидрофуран-3-ил)-2-оксоацетата и 
этил-2(3,4-дигидро-2H-пиран-5-ил)-2-оксоацетата. 

Разработаны оптимизированные методы синтеза пиримидин-4-карбоксилатов 
путем конденсации β-алковинил α-кетокарбоксилатов с амидинами, S-
метилтиурониевой солью и гуанидинами. Проведены превращения функциональных 
групп пиримидин-4-карбоксилатов для синтеза карбоновых кислот, спиртов, 
альдегидов, хлоридов и первичных аминов. 

Разработан региоселективный метод синтеза пиразоло[1,5-а]пиримидинов и 
[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидинов взаимодействием ациклических и циклических 
β-алкоксивинил глиоксилатов с N-незамещенными 5-аминопиразолами и 
триазолами. Конденсации пятичленного енона являются методом синтеза трицикли-
ческих пиримидинов с δ-лактоновым фрагментом, а шестичленный енон реагирует с 
NCN бинуклеофилами с образованием пиримидинилпропилових спиртов. 

Разработан подход к построению конденсированных пиридин α- и γ-
карбоксилатов взаимодействием с гетероциклическими NCC бинуклеофилами. 
Показано, что реакции енонов, в которых отсутствует заместитель в β-положении, 
приводят к соответствующим α-изомерам, или же протекают нерегиоселективно при 
неоптимизированных условиях. Показано, что использование енона с β-
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заместителем является селективным методом синтеза региоизомерных пиридин-γ-
карбоксилатов. 

Проанализированы закономерности гетероциклизаций в зависимости от 
нуклеофильности и стерического окружения C- и N-центров NCN бинуклеофилов. 

Проведены гетероциклизации циклических енонов и гетероциклических NCC 
бинуклеофилов, протекавшие региоселективно с пятичленным еноном с 
образованием конденсированных α-пиридинкарбоксилатов, которые затем вступали 
в лактонизацию в соответствующие δ-лактоны. Альтернативно, гетероциклизации 
шестичленного енона приводили исключительно к гидроксипропилпиридин-α-
карбоксилатам. 

Ключевые слова: гетероциклизации, еноны, бис-электрофилы, пиридины, 
пиримидины, аминоазолы, аминоурацилы, бинуклеофилы. 
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The dissertation is devoted to study of β-alkoxyvinyl α-ketoesters (glyoxylates) as 

CCC bis-electrophiles in condensation reactions with classical binucleophiles, i.e. 
substituted aminoheterocycles (5-aminopyrazoles, 5-aminoisoxazoles, 5-amino[1,2,4]-
triazoles and 6-aminouracils) as asymmetric NCN and NCC components, as well as 
amidines and guanidines as symmetric NCN binucleophiles. The heterocycization 
reactions of the simplest β-alkoxyvinyl α-ketoesters were studied, in particular, acyclic 
ethyl 4-ethoxt-2-oxobut-3-enoate and the corresponding α- or β-methylated analogues, as 
well as cyclic ethyl 2- (4,5-dihydrofuran-3-yl) -2-oxoacetate and ethyl 2- (3,4-dihydro-2H-
pyran-5-yl) -2-oxoacetate. 

Two optimized protocols for synthesis of series of pyrimidin-4-carboxylates were 
disclosed, which relied on a base-mediated condensation of amidines, S-methylthiuronium 
salt or guanidines in the presence of K2CO3 in MeCN or Et3N in 1,4-dioxane. It was found 
that the first method was efficient for the most reactive substrates – amidines as NCN 
components and methoxy-2-oxopent-3-enoate as CCC bis-electrophile (the highest 
reactivity towards this type of binucleophiles). Instead, the second approach was more 
expedient and provided improved synthesis of 2-substituted and 2,5-disubstituted 
pyrimidine-4-carboxylates as compared to using K2CO3.Moreover, synthetic 
transformations of pyrimidine-4-carboxylates were applied for the synthesis of building 
blocks, i.e. carboxylic acids, alcohols, aldehydes, chlorides and primary amines. 
A regioselective approach towards the synthesis of functionalized pyrazolo 
[1,5-a]pyrimidines and [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidines by reactions of acyclic β-
alkoxyvinyl glyoxylates with N-unsubstituted 5-aminopyrazoles and triazoles was also 
developed. In all cases, heterocylization proceeded in chemo- and regioselective manner 
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and provided exclusively azolopyrimidine-7-carboxylates. Regioselective condensation of 
a five-membered enone with NCN binucleophiles was found to be an efficient method for 
the synthesis of tricyclic fused pyrimidines with δ-lactone moiety. The formation of the 
six-membered lactone occurred due to the subsequent lactonization of ester and 
hydroxyethyl fragments of condensed pyrimidine, which was primarily formed upon 
condensation. 

It was shown that the six-membered β-alkoxyvinyl α-ketoester reacted with NCN 
binucleophiles also regioselectively upon similar conditions, but lead to the corresponding 
bicyclic pyrimidinylpropyl alcohols. In contrast to the five-membered homologue, the 
formation of a seven-membered lactone after condensation was not observed an all cases. 

Synthesis of fused pyridine α- and γ-carboxylates via heterocyclizations with 
heterocyclic NCC binucleophiles was demonstrated. It was found that regioselectivity of 
the condensation was very sensitive to even minimal changes in the structure of the 
starting materials. Reactions of β-alkoxyvinyl glyoxylates bearing no substituent in the β-
position provided the corresponding α-isomers, or were either non-regioselective under 
non-optimized conditions. Ethyl 4-ethoxy-3-methyl-2-oxobut-3-enoate as a CCC bis-
electrophile was less selective compared to the parent homologue in cases of performaing 
condensations in acetic acid. Optimization of reaction conditions included changing 
solvents and acidic additives. It was found that the condensation of aminopyrazoles and 
aminoisoxazole proceeded regioselectively in refluxing HOAc or in the presence of HCl –
 1,4-dioxane in EtOH. On the contrary, β-methyl-substituted derivative demonstrated an 
opposite regioselectivity, and the isomeric γ-isomers were isolated exclusively. 
      The regularities of heterocyclizations with β-alkoxyvinyl glyoxylates were analyzed. A 
decrease in selectivity was observed for more nucleophilic 1-alkyl-5-aminopyrazoles. In 
addition, the effect of steric environment of C- and N-nucleophilic centers of NCN 
binucleophiles was also observed. In particular, high regioselectivity of the synthesis of α- 
or γ-regioisomers was typical for the cases of reduced nucleophilicity of amino groups. 
The possible effect of an alkyl substituent of enones alkoxy groups under similar 
conditions was experimentally rejected. 

Reactions of cyclic β-alkoxyvinyl α-keto esters and heterocyclic NCC binucleophiles 
were also performed. The condensation proceeded regioselectively in all experiments with 
five-membered cyclic enone, which was transformed into fused α-pyridine carboxylates, 
which then underwent lactonization into the corresponding δ-lactones. Alternatively, 
heterocyclization of the six-membered enone resulted exclusively in open-chained 
hydroxy-propylpyridine-α-carboxylates. 
       In general, the practical significance of the results obtained is the development of 
general preparative approaches to pyridine and pyrimidine carboxylates using β-
alkoxyvinyl glyoxylates, which allow the synthesis of compounds with minimal 
substitution, as well as isomeric alkyl-substituted heterocycles. In addition, the existing 
libraries of pyridines and pyrimidines were significantly expanded with functionalized and 
low-molecular-weight building blocks for advanced organic synthesis and modern drug 
development. 

 
Keywords: heterocyclizations, enones, bis-electrophiles, pyridines, pyrimidines, 

aminoazoles, aminouracils, binucleophiles. 


