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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Похідні гетероциклічних систем хінолін-4-ону та 
хіназолін-4-ону широко зустрічаються як серед природних об'єктів (алкалоїди), так 

і серед практично значимих синтетичних похідних, зокрема, лікарських засобів. 
Більшість із хінолін-4-онів та хіназолін-4-онів, особливо природного походження, є 

конденсованими поліциклічними сполуками з частково насиченими циклами. 
Очевидно,  що синтез таких сполук є складнішим порівняно з отриманням більшості 

ароматичних молекул, зокрема, з точки зору кількості синтетичних перетворень. 
Синтез карбо- та гетероциклічних конденсованих похідних хінолін-4-ону та 

хіназолін-4-ону вивчається вже понад сто років та широко представлений великою 
кількістю методів одержання таких сполук. Натомість одержання деяких із 

частково насичених неароматичних похідних таких гетероциклів досі є 
нетривіальною задачею. При оптимізації існуючих та розробці нових підходів до 
синтезу конденсованих поліциклічних структур з фрагментами хінолін-4-ону та 

хіназолін-4-ону перевага надається методам, що забезпечать одержання цільових 
молекул за мінімальну кількість стадій, та, за можливості, із дешевих та доступних 

вихідних сполук. Цій умові відповідають, зокрема, гетероциклізації за участю 
похідних антранілової кислоти. Останні, взаємодіючи з поліфункціональними 

реагентами, за одну стадію перетворюються у відповідні конденсовані похідні 
хінолін-4-ону та хіназолін-4-ону; окремі приклади таких перетворень описані в 

хімічній літературі. У той же час синтетичний потенціал похідних антранілової 
кислоти та їх аналогів далеко не вичерпаний, і подальші дослідження можливостей 

цих речовин як вихідних сполук для створення функціоналізованих конденсованих 
поліциклічних структур з фрагментами хінолін-4-ону та хіназолін-4-ону 

залишається актуальним завданням для сучасної органічної хімії. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

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 синтез на основі 
антранілової кислоти та її похідних конденсованих поліциклічних структур, а саме 

імідазо[1,2-a]хіноліну, піроло[1,2-a]хіназоліну та імідазо[1,2-a]хіназоліну з 
одночасним утворенням двох циклів за принципом "доміно"; а також дослідження 

можливостей гетероциклізацій за участю аналогів антранілової кислоти. 
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 
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- отримати функціоналізовані вихідні речовини: N-алкілізатові ангідриди, аміди 

антранілової кислоти, а також 3-аміноакрилати (олефінові аналоги антранілової 
кислоти); 

- застосувати N-алкілізатові ангідриди в процесі одночасного формування двох 
гетероциклів (реакцією із метиленактивними ацетонітрилами), аміди 
антранілової кислоти (з 2-оксоглутаровою кислотою та циклічними 4-оксо-
кислотами), дипептиди на основі амідів антранілової кислоти та проліну або 
тіазолідин-4-карбонової кислоти (при дії на них триетилортоформіату); 

- залучити в процес гетероциклізації 3-ациламіно-3-флуороалкілакрилати; 
- довести структури утворених продуктів та проміжних речовин задля 

підтвердження схеми перебігу процесу. 

Об'єкт дослідження – N-алкілізатові ангідриди, первинні аміди антранілової 
кислоти, 3-ациламіно-3-флуороалкілакрилати. 

Предмет дослідження – нові підходи до синтезу похідних хінолін-4-ону та 
хіназолін-4-ону, гетероконденсованих по грані а; окисна циклізація 3-ациламіно-
3-флуороалкілакрилатів. 

Методи дослідження: органічний синтез, ЯМР спектроскопія на ядрах 1H, 13C 
та 19F, ядерний ефект Оверхаузера (ЯЕО), двовимірна ЯМР спектроскопія 
(NOESY), мас-спектрометрія (МС), елементний аналіз, рентгеноструктурний аналіз 
(РСА), високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше використано принцип 
"доміно" для синтезу похідних імідазо[1,2-a]хінолін-5-ону з одночасним 
утворенням піридинового та імідазольного циклів. 

Вперше використано 2-оксоглутарову кислоту для одностадійного формування 
системи піроло[1,2-a]хіназолін-5-ону та показано, що при взаємодії з первинними 
амідами антранілової кислоти як бінуклеофілами, 2-оксоглутарова кислота реагує 
виключно як 4-оксокислота. 

Вперше застосовано естери циклоалканон-2-оцтових кислот для отримання з 
високою діастереоселективністю поліциклічних похідних піроло[1,2-a]хіназолін-
5-ону з С-2 атомом хіназолінового ядра, який одночасно належить трьом циклам. 

Вперше реалізовано гетероциклізацію за участю трьох атомів Нітрогену та 
атому Карбону в ряду дипептидів проліну та циклічної похідної цистеїну, які 
містили фрагмент антранілової кислоти. Отримано похідні нових гетероциклічних 
систем – піроло[1′,2′:3,4]імідазо[1,2-а]хіназоліну та тіазоло[3′,4′:3,4]імідазо[1,2-а]-
хіназоліну, відповідно. 

Практичне значення одержаних результатів. У результаті роботи 
розроблено препаративні методи отримання нових поліциклічних похідних 
хінолін-4-ону та хіназолін-4-ону, які є перспективними з точки зору створення 
аналогів природних алкалоїдів та лікарських засобів. 

Визначено коло похідних, оптимальних для одержання імідазо[1,2-a]хінолін-
2,5(1H,3H)-діонів та імідазо[1,2-a]хінолін-5(3H)-онів на основі алкільованих 
метиленактивними агентами похідних ізатового ангідриду. Розроблено методику 
синтезу 4-заміщених 2,3,4,5-тетрагідро-1,5-діоксопіроло[1,2-a]хіназолін-3a(1H)-
карбонових кислот з можливістю масштабування. Розроблено методику одно-
стадійного діастереоселективного синтезу 7a,8,9,10-тетрагідроциклопента[2,3]-
піроло[1,2-a]хіназолін-6,12(7H,11H)-діонів, 7,7a,8,9,10,11-гексагідро-6H-індоло-
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[1,7a-a]хіназолін-6,13(12H)-діонів та 7a,8,9,10,11,12-гексагідроциклогепта[2,3]-
піроло[1,2-a]хіназолін-6,14(7H,13H)-діонів із цис-сполученням циклоалканового та 
бутиролактамного фрагментів. Опрацьовано простий та економний підхід до 
синтезу в мультиграмових кількостях 4-CF3 та 4-CHF2-оксазол-5-карбонових 
кислот – важливих будівельних блоків для фармацевтичної хімії. 

Особистий внесок здобувача. Систематизація літературних даних, основний 

обсяг експериментальної роботи, узагальнення та оформлення отриманих 
результатів, аналіз результатів спектральних досліджень та встановлення будови 
одержаних сполук було проведено здобувачем особисто. Постановка завдання 

дослідження та обговорення результатів проводились разом з науковим 
керівником, д.х.н., проф. Воловенком Ю. М. та на окремих етапах роботи разом із 

к.х.н. Твердохлібовим А. В., д.х.н. Костюком О. Н. та д.х.н., проф. Толмачовим 
А. О. Синтез ряду вихідних сполук було проведено разом з к.х.н. 

Твердохлібовим А. В. Рентгеноструктурні дослідження були проведені разом із 

д.х.н.  Шишкіним О. В. , к.х.н. Шишкіною С. В., д.х.н.  Чернегою О. М.  та к.х.н. 

Русановим Е.Б. 
Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було представлено 

на національних наукових конференціях: VII Всеукраїнській конференції студенів 
та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (м. Київ, 2006), Українській конференції з 

органічної хімії (м. Чернігів, 2007), IХ Всеукраїнській конференції студентів та 
аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (м. Київ, 2008). 

Публікації. Результати дисертації відображені у 8 публікації: 5 статтях у 
фахових наукових журналах та 3 тезах доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів 
оригінальних досліджень, висновків та списку використаних джерел. Обсяг 
дисертації – 159 сторінок, із них 122 сторінки (5 авторських аркушів) основного 
тексту; дисертація містить 59 схем та 16 рисунків. Список використаних джерел 
складається з 188 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  РОБОТИ 
 

Перший розділ присвячено огляду та аналізу варіантів синтезу чотирьох 
гетероциклічних систем, а саме: імідазо[1,2-a]хінолін-5-ону, імідазо[1,2-a]-

хіназолін-5-ону, піроло[1,2-a]хінолін-5-ону та піроло[1,2-a]хіназолін-5-ону, у тому 
числі частково гідрованих. В результаті аналізу літературних джерел було зроблено 

ряд важливих висновків: 1) в літературі досить обмежено висвітлено підходи до 
синтезу імідазо[1,2-а]хінолін-5-онів та імідазо[1,2-а]хіназолін-5-онів з одночасним 

утворенням імідазольного та піридинового (піримідинового) циклів; 2) методи 
побудови sp3-збагачених піроло[1,2-а]хіназолін-5-онів базуються головним чином 

на використанні порівняно простих 4-оксокислот або відповідних їм синтетичних 
еквівалентів, найчастіше – із обмеженого кола типових реагентів (на противагу sp3-

збагачених похідних піроло[1,2-а]хінолін-5-ону, для синтезу яких опрацьовано 
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різноманітні підходи). Ці факти підтвердили доцільність обраних векторів 

дослідження, а саме: вивчення перетворень за принципом "доміно" як методу 
отримання імідазо[1,2-а]хінолін-5-онів; використання гетероциклізацій за участю 

сполук із багатьма реакційними центрами, зокрема 2-оксоглутарової кислоти та 
циклоалкан-2-оцтових кислот, для створення нових похідних sp3-збагачених 

піроло[1,2-а]хіназолін-5-онів. 
У другому розділі викладено результати досліджень щодо можливості синтезу з 

ізатового ангідриду 1 за принципом "доміно" нових похідних хінолін-4-ону з 
анельованим по грані а імідазольним циклом. 

Загальна стратегія реалізації поставленої задачі базувалась на типових 
взаємодіях похідних антранілової кислоти та метиленактивних ацетонітрилів. 

Ізатові ангідриди, у тому числі алкільовані по атому Нітрогену, при взаємодії з 
широким колом метиленактивних сполук утворюють похідні хіноліну. Необхідною 

умовою для подальших перетворень за принципом "доміно" є використання у 
таких реакціях метиленактивних сполук, які внаслідок взаємодії з N-алкілізатовими 
ангідридами формують додаткову функціональну групу. Цій ознаці відповідають, 

зокрема, метиленактивні карбонітрили (малонодинітрил, гетарилацетонітрили, 
тощо), адже внаслідок нуклеофільної атаки атома Нітрогену на нітрильну функцію 

утворюється похідна хінолін-4-ону з аміногрупою у другому положенні. У випадку 
наявності в N-алкільному заміснику додаткової функціональної групи (кетонної, 

естерної) водночас із аміногрупою у другому положенні хіноліну це може привести 
до формування ще одного нітрогеновмісного циклу. 

Вихідні речовини 2–4, необхідні для утворення цільових гетероциклічних 

систем, були синтезовані шляхом алкілювання ізатового ангідриду 1 -галогено-

карбонільними сполуками (схема 1). Для проведення гетероциклізації за участю 
сполук 2–4 та метиленактивних ацетонітрилів 5а–д було випробувано ряд методик, 

із яких найбільш зручним та універсальним підходом виявилось кип'ятіння в 
льодяній оцтовій кислоті в присутності ацетату натрію, внаслідок чого були 

синтезовані імідазо[1,2-a]хінолін-2,5(1H,3H)-діони 6а–д та імідазо[1,2-a]хінолін-
5(3H)-они 7а–д і 8б, в, г (схема 1, для продуктів вказано виходи, отримані при 

проведенні реакції в оцтовій кислоті). 
Кип'ятіння в 1,4-діоксані в присутності Et3N, або нагрівання в ДМФА з Et3N в 

деяких випадках дало цільові продукти з виходами, близькими до отриманих в 
оцтовій кислоті, а також дозволило вилучити проміжні продукти 9 (при проведенні 

реакції в ДМФА з Et3N), 10в, г й 11 (в 1,4-діоксані з Et3N). Будова вказаних 
проміжних сполук є аргументом на користь запропонованого нами перебігу гетеро-
циклізації, зображеного на схемі 2. 

Варто зазначити, що за спектральними даними структури 9, 10в, г, вірогідно, 
існують у таутомерій формі з внутрішньомолекулярним водневим зв'язком. При 

кип'ятінні в оцтовій кислоті проміжні продукти 9, 10в, г, 11 з майже кількісними 
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виходами перетворювались на цільові гетероциклічні похідні 6г, 8в, г, 11д, 

відповідно. 

 
Схема 1. Синтез N-алкілізатових ангідридів та їх взаємодія з 

метиленактивними нітрилами 

 

Варто зазначити, що за спектральними даними структури 9, 10в, г, вірогідно, 
існують у таутомерій формі з внутрішньомолекулярним водневим зв'язком. При 

кип'ятінні в оцтовій кислоті проміжні продукти 9, 10в, г, 11 з майже кількісними 
виходами перетворювались на цільові гетероциклічні похідні 6г, 8в, г, 11д, 

відповідно. 
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Схема 2. Запропонований перебіг взаємодії  N-алкілізатових ангідридів з 

метиленактивними нітрилами 
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У той же час, циклізація ацетонільних похідних 4 в середовищі ДМФА + Et3N 

не призвела до утворення бажаних продуктів, а в оцтовій кислоті з NaOAc чи в 
1,4-діоксані з Et3N були одержані лише сполуки 8б, в, д (схема 1). В усіх інших 

випадках утворювалась складна неідентифікована суміш продуктів, вірогідно, з 
причини високої активності і, як наслідок, низької селективності, СО-групи 

ацетонільного залишку. 
РСА сполуки 7д (рис. 1) однозначно підтверджує структуру таких похідних, а 

також демонструє ряд особливостей будови, зокрема, планарність трициклічного 
фрагменту, копланарність до нього тіазольного циклу та наявність внутрішньо-

молекулярного зв'язку N2–Н…N3. 
 

           
Рис. 1. РСА сполуки 7д 

 

Третій розділ присвячено вивченню взаємодії первинних амідів антранілової 
кислоти з 4-оксокислотами: 2-оксоглутаровою кислотою та циклічними похідними – 

естерами 2-(2-оксоциклопентил / гексил / гептил)оцтових кислот. 
Ядро хіназолін-4-ону присутнє в багатьох природних алкалоїдах та лікарських 

засобах. Серед них важливе місце займають похідні піроло[1,2-a]хіназоліну, які є 
структурними ізомерами гетероциклічної системи алкалоїдів родини Peganine. 

Гетероциклічна система піроло[1,2-a]хіназоліну лежить в основі сполук, що 
проявляють анальгетичні, антигіпертонічні та заспокійливі властивості. Зручними 

вихідними речовинами для отримання гетероциклічної системи піроло[1,2-a]-
хіназоліну є антранілова кислота та її похідні, а особливу увагу привертають ті 

синтетичні перетворення, внаслідок яких має місце одночасне формування обох 
циклів − пірольного та піримідинового. Так, результатом більшості відомих в 

літературі методів є утворення плоских ароматичних похідних, у той час як останнім 
часом медичні хіміки зацікавлені у системах з частково або повністю насиченими 
гетероциклами. Натомість, використання у гетероциклізації похідних аліфатичних 

оксокислот є потенційним вирішенням вищезазначеної проблеми. 
У результаті проведених у цьому напрямку досліджень було встановлено, що 

2-оксоглутарова кислота 12 реагує з амідами антранілової кислоти 13а–з виключно 
як 4-оксокислота, даючи рацемічні піроло[1,2-а]хіназолін-3а-карбонові 

кислоти 14а–з (схема 3). 
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Ймовірним інтермедіатом у цьому процесі є аміналь загальної формули 15. 

Реакція відбувається при кип'ятінні в льодяній оцтовій кислоті з досить високими 
виходами, що, в сукупності з простотою виділення продуктів, дозволяє 

проводити дане перетворення в мультиграмових масштабах, отримуючи від 
70 г до 100 г кислот 14. 

 

Схема 3. Синтез первинних амідів антранілової кислоти та їх взаємодія з 

4-оксоглутаровою кислотою 
 

Процедура одержання вихідних амідів 13а–з також характеризується 

простотою та включає взаємодію ізатового ангідриду 1 з амінами в 1,4-діоксані 
(схема 3). Варто зазначити, що характер замісників R суттєво не впливає на вихід 

амідів 13 та кінцевих продуктів 14.  

       
Рис. 2. РСА сполуки 14г 

 

Беззаперечне підтвердження структури продуктів 14 проведено методом РСА 
одного із представників ряду – сполуки 14г (рис. 2, зображено структури двох 

енантіомерних форм і просторову будову однієї із них). Згідно з отриманими 
даними, піримідиновий цикл у таких молекулах знаходиться у конформації 
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напівкрісла, піролідиновий – у конформації конверту, а між О1 та Н10 наявна 

внутрішньомолекулярна взаємодія. 
Також слід відзначити характеристичну ознаку утворення ангулярних 

трициклічних систем сполук 14, яку легко виявити у спектрах 1Н ЯМР (рис. 3), а 
саме: знаходження сигналу протону в положенні 9 гетероциклу в значно 

слабшому полі (8.2–8.3 м. ч.) порівняно з сигналом відповідного протону у 
вихідних амідах (6.7–6.9 м. ч.). Така суттєва різниця у хімічних зсувах (~ 1.5 м. ч.) 

пояснюється дезекрануючим впливом магнітно-анізотропної карбонільної групи в 
положенні 1 гетероциклу. У 13С ЯМР спектрах сигнал єдиного sp3-гібридизованого 

четвертинного атому Карбону С-3а гетероциклічної системи сполук 14 
розташований у області 79–81 м. ч. (рис. 3). 

N
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H
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C
COOH

O

14б8.29 м.ч.

80.3 м.ч.

6.70 м.ч.

C

N

O

N

O

17б

H

8.08 м.ч.

89.4 м.ч.

 
Рис. 3. Характеристичні  хімічні зсуви у 1Н  та 13С ЯМР сполук 13б, 14б і 17б  
 

За принципом, схожим до вищенаведеної реакції з глутаровою кислотою, 

аміди 13а–г взаємодіють з естерами 2-(2-оксоциклоалкіл)оцтових кислот 16а–в із 
утворенням конденсованих похідних хіназолін-4-ону 17–19 з вузловим атомом 

Карбону, який належить одночасно трьом циклам (схема 4).  

 
Схема 4. Взаємодія первинних амідів антранілової кислоти з естерами 

2-(2-оксоциклоалкіл)оцтових кислот 
 

Щодо практичних аспектів цього перетворення, слід зазначити, що виділені з 

реакційної суміші речовини іноді потребували додаткової очистки за допомогою 
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колонкової хроматографії. Виходи продуктів 17–19 склали 40–70 %, тобто, в 

середньому були меншими, ніж виходи продуктів конденсації амідів антранілової 
кислоти із 2-оксоглутаровою кислотою. Але, попри препаративні труднощі, дані 

перетворення мають значну синтетичну цінність, оскільки отримані сполуки 17–19 
є представниками раніше невідомих гетероциклічних систем, а саме: частково 

гідрованих циклопента[2,3]піроло[1,2-а]хіназоліну, індоло[1,7а-а]хіназоліну, та 
циклогепта[2,3]піроло[1,2-а]хіназоліну, відповідно. 

Взаємодія амідів 13 та оксоестерів 16 відбувається діастереоселективно з 
утворенням єдиного діастереомеру (звісно, у вигляді рацемічної суміші), що стає 

очевидним навіть на етапі попереднього аналізу спектрів ЯМР: хоча всі аліфатичні 
протони сполук 17–19 є нееквівалентними, в аліфатичній ділянці спектрів 
1Н ЯМР спостерігається лише один набір мультиплетів. Варто також зазначити, 
що у спектрах 1Н ЯМР речовин 17–19, як і у випадку синтезованих на основі 

2-кетоглутарової кислоти похідних 14, виявлено значний дезекрануючий вплив 
магнітно-анізотропної карбонільної групи в положенні 1, наслідком чого є суттєве 
зміщення у слабке поле (на ~ 1.5 м. ч.) сигналів протонів Н-9 сполук 17–19 

(7.9–8.0 м. ч., рис. 3) порівняно з сигналами відповідних протонів амідів 13 
антранілової кислоти. Атом С-2 хіназолінового ядра у спектрі 13С ЯМР має 

хімічний зсув, характерний для sp3-гібридизованого четвертинного атому 
Карбону, – 80–90 м. ч. (рис 3).  

       
Рис. 4. РСА похідної 19в 

 

На жаль, за допомогою спектральних методик не вдається надійно встановити 
відносне цис- чи транс-розташування сполучених бутиролактамного та 

циклоалканового фрагментів сполук 17–19. Лише завдяки РСА похідної 19в 
(рис. 4, наведено формули двох енантіомерів і просторову будову одного із них) 

встановлено цис-сполучення, і на основі порівняльного аналізу спектральних 
даних, усій серії було приписано цис-конфігурацію. За даними РСА 

дигідропіримідиновий цикл сполуки 19в знаходиться у конформації крісла, а 
бутиролактамний цикл є практично плоским. 
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Високу діастереоселективність утворення сполук 17–19 можна пояснити 

кінетичними факторами. Так, на стадії проміжних аміналів 20 (схема 4) може 
відбуватися інверсія асиметричного центру внаслідок кільчато-ланцюгової 

таутомерії, а аміналі з цис-орієнтацією вторинного аміну та залишку оцтової 
кислоти, вірогідно, зазнають швидшого внутрішньомолекулярного ацилювання, 

порівняно з аміналями, які мають транс-орієнтацію. 
Варто уточнити, що історично інтерес до використання в гетероциклізаціях 

похідних 2-(2-оксоциклоалкіл)оцтових кислот (в першу чергу з циклогексановим 
фрагментом) виник внаслідок пошуку підходів до побудови специфічного скелету 

алкалоїдів родини Erythrina. З цієї причини синтезовані в цій роботі структурні 
аналоги цієї гетероциклічної системи заслуговують на подальшу увагу, зокрема, в 

контексті їх можливої біологічної активності. 
У четвертому розділі увага зосереджена на способі гетероциклізації за участю 

одразу чотирьох атомів – одного атома Карбону, джерелом якого є триетил-
ортоформіат, та трьох атомів Нітрогену, що належать дипептидам, утвореним на 
основі проліну або циклічної похідної цистеїну та аміду антранілової кислоти. 

У літературі можна знайти поодинокі приклади використання амідів 
антранілової кислоти та амінокислот для побудови конденсованих частково 

насичених гетероциклічних систем. Так, аналоги ди- та три пептидів, отримані 
ацилюванням карбоксильною групою проліна аміногрупи антранілової кислоти, 

було використано для синтезу алкалоїдів сімейства Сircumdatin; відповідні аміди 
були отримані з N-Boc- чи N-Cbz-проліну. Було вирішено перевірити на практиці 

можливості застосування таких амідів у синтезі sp3-збагачених конденсованих 
імідазо[1,2-a]хіназолінів. 

Синтетична схема розпочинається з активації карбоксильної групи Вос-
захищеного проліну 21 або тіазолідин-4-карбонової кислоти 22 шляхом їх 

перетворення на відповідні змішані ангідриди 23, 24 (схема 5). Останні без 
виділення із реакційної суміші реагують із антраніламідами 13а–г (отриманими з 

ізатового ангідриду та первинних амідів) із утворенням Вос-диаміди 25, 26. Без 
виділення в індивідуальному стані ці сполуки відразу піддавали обробці хлоро-

воднем в водно-спиртовому середовищі, отримуючи необхідні для циклізації 
диаміди 27, 28 у вигляді гідрохлоридів (схема 5). Проведення трьох перелічених 

стадій синтезу без виділення проміжних продуктів дозволяє отримувати кінцеві 
продукти 29а–г та 30а–г із високими виходами 70–85 %. 

Циклізація амідів 27a–г та 28a–г у цільові молекули 29a–г та 30a–г, відповідно, 
була успішно проведена при нагріванні у триетилортоформіаті в присутності Et3N 

(схема 5). Останній використовувався у великому надлишку, відіграючи роль 
одночасно і реагента, і розчинника. Сполуки 29a–г та 30a–г, що утворюються 

внаслідок цієї реакції, є похідними раніше невідомих гетероциклічних систем, 
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відповідно, – піроло[1′,2′:3,4]імідазо[1,2-а]хіназоліну та тіазоло[3′,4′:3,4]імідазо- 

[1,2-а]хіназоліну. 

 
Схема 5. Синтетична послідовність синтезу сполук 29–30 

 

Варто підкреслити, що описані в 

літературі подібні гетероциклізації з 
використанням триетилортоформіату 

або не відбувались, або проходили із 
дуже низькими виходами, навіть за 

довготривалого нагрівання, іноді в 
автоклаві. Раніше вважалось, що 

задовільні виходи цільових речовин в 
перетвореннях такого типу можна 

отримати, застосовуючи більш 
реакційноздатний диметилацеталь 

диметилформаміду. У нашому 
дослідженні триетилортоформіат 

виявився достатньо ефективним 
циклізуючим агентом. 
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Рис. 5. Визначення відносної 

конфігурації стереоцентрів 6а-С і 10а-С 

Після кип'ятіння впродовж 5–6 год були отримані цільові сполуки 29a–г та 30a–г із 
виходами 46–63 %.  

Окрема частина четвертого розділу присвячена доведенню будови 
отриманих тетрациклічних систем 29, 30 та визначенню відносної конфігурації 
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двох стереоцентрів, а саме 6а-С та 10а-С. Так, на рис. 5 зображено відносну 

конфігурацію асиметричних центрів сполуки 29в, встановлену на основі 1Н ЯМР 
спектрів, а також одно- та двовимірних експериментів ЯЕО; на рисунку вказано 

хімічні зсуви сигналів протонів у спектрі 1Н ЯМР (у м. ч.) та дані ЯЕО. 
Отримані за допомогою спектрів ЯМР дані щодо транс-конфігурації протонів в 

положеннях 6а та 10а були беззаперечно підтверджені за допомогою РСА 
сполуки 30в (рис. 6), який також встановив планарність імідазолонового циклу і 

перебування дигідропіримідинового циклу в конформації крісла, а тіазолідинового – 
в конформації конверту. 

           
Рис. 6. РСА сполуки 30в 

 

Варто зазначити, що формування сполук 29, 30 відбувається діастереоселективно 

з утворенням рацемічного продукту, і альтернативного діастереомеру не було 
зафіксовано в жодному випадку. 

У п'ятому розділі представлено окисну гетероциклізацію олефінових аналогів 
антранілової кислоти – 3-ациламіно-3-флуороалкілакрилатів – у похідні оксазолу. 

Пошуки нових практично корисних перетворень похідних антранілових кислот, 
їх гетероциклічних та олефінових аналогів, дозволили розробити новий підхід до 

окисної циклізації 3-ациламіно-3-флуороалкілакрилатів в естери 4-флуороалкіл-
оксазол-5-карбонових кислот. Оксазолкарбонові кислоти із CF3-групою давно 

зарекомендували себе як цінний ресурс для створення лікарських засобів. У зв'язку 
із цим у літературі було описано декілька підходів до їх синтезу, які мають певні 
обмеження. У той же час CНF2-вмісних оксазолів відомо суттєво менше, а більшість 

із них були синтезовані з відповідних альдегідів під дією флуоруючих засобів. Таким 
чином, розробка простого методу синтезу оксазолкарбонових кислот із 

флуоровмісними замісниками є обґрунтованим і важливим для потреб синтетичної 
та медичної хімії. З літератури відомо, що в присутності окисників можлива 

циклізація енамідів у оксазольний цикл; а також описано приєднання залишку 
карбонової кислоти до енаміну з електроноакцепторною групою з наступним 

утворенням оксазольного циклу, яке відбувалось під дією похідної гіпервалентного 
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йоду (ІІІ). На основі цих фактів нами було розроблено спосіб окисної циклізації, що 

веде до естерів 4-флуороалкілоксазол-5-карбонових кислот. 
Запропонована нами синтетична послідовність розпочинається із 

аміноакрилатів 31, 32 (із групами CHF2 та CF3, відповідно), які були відомі раніше і 
можуть бути легко синтезовані в довільних кількостях. Внаслідок ацилювання 

похідних 31, 32 нами були отримані аміди 33, 34 (схема 6), більшість із яких були 
новими сполуками. Енаміди 33 із CНF2-групою при окисненні PIDA (PhI(АсО)2) в 

присутності Et2O · BF3 із достатніми виходами перетворюються на цільові естери 
оксазол-5-карбонових кислот 35 (схема 6).  

 
Схема 6. Синтез 4-Rf-оксазол-5-карбонових кислот 

 

При застосуванні цієї ж методики окисної циклізації до CF3-похідних 34 виникли 
труднощі: використання PIDA приводило до низької конверсії та утворення великої 

кількості побічних продуктів. Заміна PIDA більш активним PIFA (PhI(CF3CO2)2), 
який генерується in situ з PIDA та трифлуорооцтової кислоти або її ангідриду, 

дозволило здійснити циклізацію амідів аліфатичних кислот 34а–в, ж, з у відповідні 
оксазоли 36а–в, ж, з (схема 6), але ароматичні аміди 34г–е за таких умов виявились 

неактивними. Застосування більш реакційноздатного окисника – PIDT 
(PhI(CF3SO2O)2) дозволило із середнім виходом отримати оксазольну похідну 36г із 
відповідного бензаміду 34г. Водночас, енаміди 34д, е під впливом присутньої в 

середовищі кислоти Льюїса (КЛ) зазнавали альтернативної циклізації з утворенням 
системи оксазину 37 (схема 6). 
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Оптимальною методикою лужного гідролізу досліджуваних естерів 35, 36 

виявилась тривала витримка за кімнатної температури у суміші ТГФ – вода з одним 
еквівалентом LiOH (схема 6): таким чином, із високими виходами було синтезовано 

оксазол-5-карбонові кислоти 38а–е та 39а–г, відповідно, з CНF2- та CF3-групою у 
положенні 4. На жаль, сполуки 35ж, з та 36ж, з із хлороалкільними замісниками у 

лужному середовищі зазнавали розкладу. 

 
Схема 7. Синтез ізомеру DGAT-1 40 

 

Для підтвердження можливості використання одержаних 4-флуороалкілоксазол-

5-карбонових кислот в синтезі лікарськоподібних речовин, кислоту 39г було 
використано для синтезу аміду 40 (схема 7), що є ізомером сполуки 41 (створеної 

раніше фармацевтичною компанією Hoffmann – La Roche) – потужного інгібітора 
діацилгліцерол ацилтрансферази (DGAT-1), перспективного засобу для лікування 

діабету. 
Шостий розділ є описом експериментальної частини дисертаційної роботи. 

 

ВИСНОВКИ 
 

В ході дисертаційного дослідження розроблено нові підходи до синтезу 
гетероциклічних систем імідазо[1,2-а]хінолін-5-ону, піроло- та імідазо[1,2-а]-

хіназолін-5-ону на основі амідів антранілової кислоти та ізатових ангідридів. 
Окремий розділ присвячено гетероциклізаціям за участю олефінових аналогів 

антранілової кислоти – аміноакрилатів. Застосування в гетероциклізації 
поліфункціональних сполук, використання "доміно"-реакцій, проведення 

багатостадійних перетворень за принципом "one-pot" дозволило синтезувати 
низку раніше невідомих похідних імідазо[1,2-а]хінолін-5-ону, піроло- та 

імідазо[1,2-а]хіназолін-5-ону, а також нові 4-флуороалкілоксазол-5-карбонові 
кислоти. 
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1.  Успішно використано підхід за принципом "доміно" для синтезу полізаміщених 

похідних імідазо[1,2-a]хіноліну з доступних вихідних речовин – 
N-алкілізатових ангідридів та метиленактивних ацетонітрилів. 

2.  Застосовано 2-оксоглутарову кислоту для одностадійного формування похідних 
піроло[1,2-a]хіназолін-5-онів, функціоналізованих карбоксильною групою по 

положенню 3а. Доведено, що 2-оксоглутарова кислота вступає у реакцію 
виключно як біфункціональна 4-оксокислота. 

3.  Використано естери циклоалканон-2-оцтових кислот для побудови полі-
циклічних похідних піроло[1,2-a]хіназолін-4-ону з 2-С атомом хіназолінового 

ядра, який одночасно належить трьом циклам. Синтезовані сполуки є 
представниками раніше невідомих гетероциклічних систем. 

4.  Реалізовано принципово нову діастереосективну гетероциклізацію за 
участю трьох атомів Нітрогену та атому Карбону між антраніламідами 

проліну та тіазолідин-4-карбонової кислоти та триетилортоформіатом. 
Отримані представники раніше не відомих гетероциклічних систем, відповідно, 
піроло[1′,2′:3,4]імідазо[1,2-а]хіназоліну та тіазоло[3′,4′:3,4]імідазо[1,2-а]-

хіназоліну. 

5.  Розроблено новий високопродуктивний підхід до синтезу 4-CF3- та 4-CHF2-

оксазол-5-карбонових кислот, який ґрунтується на окисній циклізації 
3-ациламіно-3-флуороалкілакрилатів у похідні оксазолу; запропонована 

методика особливо зручна для синтезу похідних із аліфатичним замісником у 
положенні 2 гетероциклу.  
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АНОТАЦІЯ 

Імінов  Р. Т. Похідні антранілової кислоти та їх аналоги в синтезі 

імідазо[1,2-a]хінолін-5-онів, піроло-, імідазо[1,2-a]хіназолін-5-онів та оксазолів. 
– 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. 
Дисертація присвячена синтезу імідазо[1,2-а]хінолін-5-онів, піроло- та імідазо-

[1,2-а]хіназолін-5-онів на основі похідних антранілової кислоти, а також синтезу 
оксазолів на основі аміноакрилатів. 

Досліджено новий підхід до синтезу імідазо[1,2-a]хінолін-2,5(1H,3H)-діонів та 
імідазо[1,2-a]хінолін-5(3H)-онів "доміно"-реакцією функціоналізованих N-алкіл-
ізатових ангідридів з метиленактивними карбонітрилами. Конденсацією кето-

глутарової кислоти з амідами антранілової кислоти отримано піроло[1,2-а]-
хіназолін-5-онкарбонові кислоти. Внаслідок взаємодії амідів антранілової кислоти 

з естерами циклічних оксокислот отримано 7a,8,9,10-тетрагідроциклопента-
[2,3]піроло[1,2-a]-хіназолін-6,12(7H,11H)-діони, 7,7a,8,9,10,11-гексагідро-6H-індоло-

[1,7a-a]хіназолін-6,13(12H)-діони та 7a,8,9,10,11,12-гексагідроциклогепта[2,3]-
піроло[1,2-a]хіназолін-6,14(7H,13H)-діони. Розроблено метод синтезу 6-заміщених 

6,6a,8,9,10,10a-гексагідро-5H,11H-піроло[1',2':3,4]імідазо[1,2-a]хіназолін-5,11-діонів 
та 6,6a,10,10a-тетрагідро-5H,8H,11H-тіазоло[3',4':3,4]імідазо[1,2-a]хіназолін-5,11-

діонів. Здійснено окисну циклізацію 3-ациламіно-3-флуороалкілакрилатів у 4-CF3- 
та 4-CHF2-оксазол-5-карбонові кислоти. 

Ключові слова: гетероциклізація, антранілова кислота, імідазо[1,2-а]хінолін-
5-он, піроло[1,2-а]хіназолін-5-он, імідазо[1,2-а]хіназолін-5-он, 3-аміноакрилат, 

4-флуороалкілоксазол-5-карбонова кислота. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

Иминов Р. Т. Производные антраниловой кислоты и их аналоги в синтезе 

имидазо[1,2-a]хинолин-5-онов, пирроло-, имидазо[1,2-a]хиназолин-5-онов и 
оксазолов. – 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. 
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Диссертация посвящена синтезу имидазо[1,2-а]хинолин-5-онов, пирроло- и 

имидазо[1,2-а]хиназолин-5-онов на основе производных антраниловой кислоты, а 
также синтезу оксазолов на основе аминоакрилатов. 

Исследован новый подход к синтезу имидазо[1,2-a]хинолин-2,5(1H,3H)-дионов 
и имидазо[1,2-a]хинолин-5(3H)-онов "домино"-реакцией функционализированных 

N-алкилизатових ангидридов с метиленактивными карбонитрилами. Конденсацией 
кетоглутаровой кислоты с амидами антраниловой кислоты получено 

пирроло[1,2-а]хиназолин-5-онкарбоновые кислоты. Вследствие взаимодействия 
амидов антраниловой кислоты с эфирами циклических оксокислот получено 

7a,8,9,10-тетрагидроциклопента[2,3]пирроло[1,2-a]хиназолин-6,12(7H,11H)-дионы, 
7,7a,8,9,10,11-гексагидро-6H-индоло[1,7a-a]хиназолин-6,13(12H)-дионы и 

7a,8,9,10,11,12-гексагидроциклогепта[2,3]пирроло[1,2-a]хиназолин-6,14(7H,13H)-
дионы. Разработан метод синтеза 6-замещенных 6,6a,8,9,10,10a-гексагидро-

5H,11H-пирроло[1',2':3,4]имидазо[1,2-a]хиназолин-5,11-дионов и 6,6a,10,10a-
тетрагидро-5H,8H,11H-тиазоло[3',4':3,4]имидазо[1,2-a]хиназолин-5,11-дионов. 
Осуществлена окислительная циклизация 3-ациламино-3-фторалкилакрилатов в 

4-CF3- и 4-CHF2-оксазол-5-карбоновые кислоты. 
Ключевые слова: гетероциклизация, антраниловая кислота, имидазо[1,2-а]-

хинолин-5-он, пирроло[1,2-а]хиназолин-5-он, имидазо[1,2-а]хиназолин-5-он, 
3-аминоакрилат, 4-фторалкилоксазол-5-карбоновая кислота. 
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The dissertation is devoted to novel approaches towards the synthesis of heterocyclic 
systems of imidazo[1,2-a]quinolin-5-one, pyrrolo- and imidazo[1,2-a]quinazolin-5-ones 

from anthranilic acid amides and alkylisatoic anhydrides, as well as heterocyclizations of 
aminoacrylates. Synthetic transformations relied on using polyfunctional compounds in 

heterocyclizations, "domino" reactions and multistage "one-pot" transformations, which 
provided an access to previously unknown derivatives of imidazo[1,2-a]quinolin-5-one, 

pyrrolo- and imidazo[1,2-a]quinazolin-5-one, as well as 4-fluoroalkyloxazole-5-
carboxylic acids. 

The reaction of functionalized N-alkylisatoic anhydrides with methylene active 
carbonitriles was applied for the preparation of imidazo[1,2-a]quinoline derivatives via 

the "domino" reaction. The common procedure included using sodium acetate in acetic 
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acid and resulted in formation of imidazo[1,2-a]quinoline-2,5-(1H,3H)-dions and 

imidazo[1,2-a]quinoline-5(3H)-ones with a nitrile group, as well as heterocycles bearing 
benzothiazol-2-yl, (N-methyl)benzimidazol-2-yl, and (4-chlorophenyl)thiazol-2-yl 

substituents in 4-position of the heterocyclic system. In turn, using triethylamine in DMF 
or 1,4-dioxane allowed the synthesis of the corresponding intermediates, which were also 

applied as an evidence of the mechanism of this transformations. 
It was found that N-alkylisatoic anhydride with an additional electrophilic functional 

group at the alkyl substituent are suitable starting materials for "domino" reactions. 
However, the activity of an additional electrophilic group should be lower than that of 

carbonyl group of benzoxazine cycle for an unambiguous process. Among the studied 
isatic anhydrides, derivatives alkylated with α-chloroethyl acetate and α-chloropinacoline 

were found to be suitable for succesfull transformatiosn. However, the activity of keto 
group of the N-acetonyl derivative was excessive and sometimes led to the formation of 

complex unidentified mixtures of products. 
It was shown that the primary amides of anthranilic acid reacted smoothly with 

2-oxoglutaric acid. This transformation included easily accessible starting materials, and 

led to the formation of non-planar tricyclic compounds in high yields on multigram scale. 
Also, it was found that 2-oxoglutaric acid reacted with amides exclusively as 4-oxoacid.  

Next, previously unreported partially saturated polycyclic quinazolin-4-one 
derivatives with a tertiary Carbon atom belonging to three cycles were obtained via the 

one-step reaction of anthranilic acid amides with cyclic oxoacid esters. This reaction 
proceeded diastereoselectively and provided the products with a relative cis-position of 

cycloalkane and butyrolactam cycles. 
An approach towards the synthesis of partially saturated imidazo[1,2-a]quinazolones, 

e.g. 6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-5H,11H-pyrrolo[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]quinazoline-
5,11-diones and 6,6a,10,10a-tetrahydro-5H,8H,11H-thiazolo[3',4':3,4]-imidazo[1,2-

a]-quinazoline-5,11-diones with a different substituents at 6-position was disclosed. This 
transformation implemented the main idea of the simultaneous formation of pyrimidine 

and imidazole rings from the corresponding acyclic precursors with three nucleophilic 
centers (analogs of peptides based on anthranilic acid) and the synthetic equivalent of C 

3+ 

(triethylorthoformate).  
A simple and convenient method of the preparation of 4-CF3 and 4-CHF2-oxazole-5-

carboxylic acids was also developed, which relied on three-step sequence based on 
readily available starting materials. The key step was the oxidative cyclization of 3-

acylamino-3-fluoroalkylacrylates into the corresponding oxazole derivatives by using 
common oxidants – derivatives of hypervalent Iodine (III). The proposed method 

provided high yields of 4-fluoroalkyloxazole-5-carboxylic acids with an aliphatic 
substituent in 2-position (even with sterically hindered tert-butyl). Although the 

preparation of 2-aryloxazoles was encountered by synthetic difficulties caused by the 
cyclization of 3-acylamino-3-fluoroalkylacrylates into the corresponding oxazines. All 
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target 4-CF3 and 4-CHF2-oxazole-5-carboxylic acids were obtained on multigram scale 

and therefore can be considered as potential building blocks for pharmaceutical 
chemistry. 

Key words: heterocyclization, anthranilic acid, imidazo[1,2-a]quinolin-5-one, 
pyrrolo[1,2-a]quinazolin-5-one, imidazo[1,2-a]quinazolin-5-one, 3-aminoacrylate, 

4-fluoroalkyloxazolyl-5-carboxylic acid. 


