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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Функціоналізовані енаміни є цінними реагентами для
одержання багатьох типів біоактивних гетероциклів. Це можна сказати й про
речовини із сірко- та фосфоровмісними групами: метою більшості робіт, де
проводили гетероциклізації на основі таких речовин, було створення нових
лікарських препаратів. І дійсно, вже зараз відома низка гетероциклічних похідних
ряду сульфонів і фосфонатів, які можна застосовувати, зокрема, як протипухлинні,
протигрибкові та бактеріостатичні засоби, а також для лікування серцево-судинних
захворювань та нервових розладів. Разом із тим, даних, що стосуються цієї
тематики, все ще порівняно мало, і багато із аспектів хімії енамінів із сірко- та
фосфоровмісними групами невивчені, що залишає широкий простір для майбутніх
досліджень.
Відправною точкою нашої роботи були такі енаміни, як 3-аміно-2-сульфоніл(фосфорил/фосфонато)акрилонітрили та 1-ацетиламіно-2,2-дихлоровінілфосфонати,
що можуть бути легко синтезовані із доступних реагентів із довільною варіацією
замісників в амінофункції; тому нами було вирішено розкрити потенціал використання даних сполук для побудови фармакофорних гетероциклічних систем, що
є вельми важливим та актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконувалась в рамках бюджетних тем відділу хімії біоактивних азотовмісних
гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
ім. В.П. Кухаря 2009–2012 рр. «Синтез та дослідження нових похідних азотистих
гетероциклів – потенційних біоактивних сполук» (тема 2.1.10.11-10, № держреєстрації 0110U000373), «Розвиток пріоритетних напрямів синтезу потенційних
низькомолекулярних біорегуляторів і дослідження їх властивостей в модельних
системах» (тема ЦНП 9.1-07, № держреєстрації 0107U002550), «Розвиток методів
синтезу, дослідження властивостей та механізмів дії нових потенційно біоактивних
сполук» (тема ЦНП 9.1-12, № держреєстрації 0112U002657).
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка простих та
високоефективних підходів до побудови біоактивних гетероциклів, модифікованих
сульфонільними, фосфорильними та фосфонатними замісниками, на основі
енамінів, що містять відповідні сірко- та фосфоровмісні групи.
Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні завдання:
- окреслити коло реакційноздатних сульфонів, фосфіноксидів та фосфонатів з
енаміновим фрагментом, придатних для синтезу біоактивних гетероциклів,
модифікованих відповідними сірко- та фосфоровмісними групами;
- урізноманітнити новими похідними набір раніше отриманих енамінів із сіркота фосфоровмісними групами;
- дослідити можливості застосування 3-етокси-2-сульфонілакрилонітрилів
(попередників 3-аміно-2-сульфонілакрилонітрилів) як вихідних речовин для
синтезу 5-сульфонілпіримідин(он)ів – аналогів цитозину;
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-
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-

дослідити можливості застосування 2-сульфоніл-, 2-фосфорил- та 2-фосфонато3-аміноакрилонітрилів для синтезу відповідних 5Н-піроло[3,2-d]піримідинів –
аналогів деазапуринів із сульфонільними, фосфорильними та фосфонатними
групами ;
розробити метод одержання гетарилзаміщених оксадіазолів, модифікованих
фрагментом амінометилфосфонової кислоти на основі 1-ациламіно-2,2дихлоровінілфосфонатів;
вивчити перспективи застосування 1-ациламіно-2,2-дихлоровінілфосфонатів
для синтезу похідних (тіазол-4-іл)фосфонових кислот;
встановити напрямки використання синтезованих гетероциклічних похідних у
якості біорегуляторів.

Об’єкт дослідження – енаміни із сірко- та фосфоровмісними групами як
вихідні речовини для синтезу біоактивних гетарилcульфонів, -фосфіноксидів та
-фосфонатів.
Предмет дослідження – гетероциклізації за участю енамінів із сірко- та
фосфоровмісними групами, що ведуть до утворення нових біологічно активних
гетероциклічних похідних сульфонів, -фосфіноксидів та -фосфонатів.
Методи дослідження: органічний синтез, ЯМР спектроскопія на ядрах 1H, 13C
та 31Р, 2D ЯМР спектроскопія (COSY, NOESY, HMQC, HMBC), мас-спектрометрія
(МS), елементний аналіз, рентгеноструктурний аналіз, високоефективна рідинна
хроматографія (HPLC).
Наукова новизна одержаних результатів. Продемонстровано, що енаміни
ряду сульфонів, фосфіноксидів та фосфонатів дійсно є цінною синтетичною
сировиною для створення фармакофорних гетероциклів ряду піримідину,
піролопіримідину, оксадіазолу та тіазолу із сірко- та фосфоровмісними групами.
Дослідження виконано на широкому колі вихідних енамінів, більшість із яких були
синтезовані вперше.
Вперше отримано ряд 4-амінопіримідинів (у т. ч. гетероконденсованих по грані а),
піримідин-2,4(1H,3H)-діонів та 4-іміно-3,4-дигідропіримідин-2(1H)-oнів із фармакофорною метилсульфонільною групою в положенні 5. На основі 3-аміно-2-сульфонілакрилонітрилів вперше синтезовано 2,6-дигідроімідазо[1,2-с]піримідин-5(3Н)-они
та 2,3,4,7-тетрагідро-6H-піримідо[1,6-a]піримідин-6-они із метил- та фенілсульфонільною групами в положеннях, відповідно, 8 та 9; у т. ч. сполуки із гідроксиетильним фрагментом – аналоги ациклонуклеозидів.
Вперше синтезовано 5Н-піроло[3,2-d]піримідини із групами PhSO2–, Ph2P(O)–,
(EtO)2P(O)– в положенні 7 та застосовано комплекс фізико-хімічних досліджень
для однозначного доказу їх будови. Опрацьовано підхід до синтезу 7-фосфонато1Н-1,3,4,5-тетрагідропіроло[3,2-d]піримідин-2-онів.
Для синтезу (5-(2-ацилгідразино)-2-(п-толіл)-1,3-оксазол-4-іл)фосфонатів вперше
цілеспрямовано застосовано хлорангідриди гетероароматичних карбонових кислот,
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завдяки чому, після рециклізації, було отримано нові (5-гетарил-1,3,4-оксадіазол2-іл)(аміно)метилфосфонові кислоти. Розроблено підхід до синтезу (2-арил-5-хлоро1,3-тіазол-4-іл)тіофосфонатів на основі 1-ациламіно-2,2-дихлоровінілфосфонатів із
застосуванням реагента Лоусона; встановлена низька рухливість атома хлору в
таких речовинах та опрацьовано альтернативні шляхи до синтезу (2-арил-5-арилтіо1,3-тіазол-4-іл)тіофосфонатів.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці простих
препаративних методів одержання нових гетероциклічних похідних сульфонів,
-фосфіноксидів та -фосфонатів, які, завдяки виявленим біологічним властивостям
(противірусна та рістстимулююча активність), мають реальні перспективи
прикладного застосування. Запропоновані методики базуються на використанні
доступних реагентів, забезпечують широку варіативність замісників та можуть
бути використані для синтезу інших похідних ряду 4-амінопіримідинів, піримідин2,4(1H,3H)-діонів, 4-іміно-3,4-дигідропіримідин-2(1H)-oнів, 2,6-дигідроімідазо[1,2-с]піримідин-5(3Н)-онів, 2,3,4,7-тетрагідро-6H-піримідо[1,6-a]піримідин-6-онів,
5Н-піроло[3,2-d]піримідинів, 1Н-1,3,4,5-тетрагідропіроло[3,2-d]піримідин-2-онів,
2-арил-5-хлоро(арилтіо)-1,3-тіазолів із групами PhSO2–, Ph2P(O)–, (EtO)2P(O)–, а
також оксадіазолілзаміщених амінометифосфонових кислот.
Особистий внесок здобувача. Систематизація та аналіз літературних даних,
основний обсяг експериментальної роботи, оформлення та узагальнення отриманих
результатів, аналіз результатів спектральних досліджень та встановлення будови
одержаних сполук проведені здобувачем особисто. Постановка задачі та
обговорення результатів дослідження проведені з науковим керівником. Окремі
експериментальні дослідження та узагальнення одержаних результатів проведені
спільно з с.н.с., к.х.н. О. В. Головченком, с.н.с., к.х.н. С. Г. Пільо, н.с., к.х.н.
С. Р. Сливчуком, с.н.с., к.х.н. С. В. Попільніченком. Рентгеноструктурні
дослідження сполук виконані у співробітництві з к.х.н. Е. Б. Русановим; двовимірні
ЯМР експерименти – з м.н.с. О. М. Василенком . Дослідження протипухлинної
активності здійснено разом із Національним інститутом раку США (National Cancer
Institute of Heals, USA) в рамках Development Therapeutic Program; противірусної
активності – у відділенні педіатрії Ун-ту Алабама, Бірмінгем; рістрегулюючої
активності – д.б.н. В. А. Циганковою, керівником групи скринінгу рістрегуляторів
відділу № 2 ІБОНХ ім. В. П. Кухаря.
Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідались і обговорювались на International Conference Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles
(CNCH-2009, Kharkiv, Ukraine, 2009); IV Українcькій конференції "Домбровські
хімічні читання 2010" (Львів, Україна, 2010); International Symposium "Advanced
Science in Organic Chemistry (ASOC – Crimea 2010)" (Miskhor, Ukraine, 2010); IV
Международной конференции CBC 2010 "Современные аспекты химии
гетероциклов" (Санкт-Петербург, Россия, 2010); ХVIII International Symposium
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"Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (Lodz, Poland, 2015); Drug
Discovery Conference (Riga, Latvia, 2015).
Публікації. Результати дисертації відображені у 14 публікаціях: 8 статтях у
фахових наукових журналах та 6 тезах доповідей на конференціях.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів
оригінальних досліджень, висновків, списку використаних джерел та 1 додатку.
Обсяг дисертації – 167 сторінок, із них 145 сторінок основного тексту; дисертація
містить 57 схем, 10 таблиць та 24 рисунки. Список використаних джерел
складається з 130 найменувань. Додаток А містить перелік публікацій автора за
темою дисертації.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Перший розділ присвячений огляду та аналізу варіантів застосування енамінів
та акрилонітрилів з сульфонільною, фосфорильною та фосфонатною групами у
синтезі біологічно активних гетероциклічних похідних.
Матеріал другого розділу стосується синтезу 4-аміно-5-(метилсульфоніл)піримідинів. Дані похідні утворюються при взаємодії 3-етокси-2-(метилсульфоніл)акрилонітрилу з амідинами та арилізотіосечовинами, яка відбувається через
утворення інтермедіатів І (схема 1).
Схема 1

За даними РСА речовини 2е
(рис. 1), в кристалі наявний
внутрішньомолекулярний водневий
зв’язок між аміногрупою та атомом
кисню сульфонільної групи.

2е
Рис. 1.
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Використання в реакції з біелектрофілом 1а 2-аміноазолів дало нам можливість
отримати піримідини 3-5, гетероконденсовані по грані а (схема 2). На відміну від
вищезгаданих піримідинів 2, синтез яких відбувається в етанолі з посереднім
виходом, конденсовані структури 3-5 утворювались при кип’ятінні в діоксані, з
більшим виходом та за менший час.
Схема 2

Будова продуктів 3-5 не є безсумнівною та потребує доказів, оскільки на
початковій стадії атака акрилонітрилу 1а може відбуватись як за участі первинної
аміногрупи, так і за участі атома азоту гетероциклу. Перший шлях привів би до
утворення інтермедіатів І і продуктів типу ІІ (схема 3), а другий – до
інтермедіатів ІІІ і продуктів IV.
Схема 3

Спочатку наш вибір на користь першого варіанту ґрунтувався на літературних
даних; пізніше однозначне доведення будови гетероконденсованих піримідинів 3-5
було зроблено завдяки РСА похідної 3а (рис. 2). Як і у випадку речовини 2е (рис. 1),
в кристалі речовини 3а також є міцний внутрішньомолекулярний водневий зв’язок.

6

Можливості використання сполуки 1а
та енамінів 6 на її основі (схема 4) для
синтезу піримідинів не обмежуються
амінопіримідинами та їх конденсованими
аналогами. Як приклад, нами було отримано
кілька представників ряду піримідиндіонів 7,8 дією фенілізоціанату на енаміни 6
(схема 4).

3а
Рис. 2.

Схема 4
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У третьому розділі дисертації викладено інформацію стосовно одержання ряду
сульфонілзаміщених аналогів цитозину з додатковим аліфатичним фрагментом,
який з’єднує ендо- і екзоциклічні атоми азоту, – 8-(метил(феніл)сульфоніл)-6-R2,6-дигідроімідазо[1,2-c]піримідин-5(3Н)-онів 9 та 9-(метил(феніл)сульфоніл)-7-R2,3,4,7-тетрагідро-6H-піримідо[1,6-a]піримідин-6-онів 10. Вказані сполуки легко і з
високим виходом утворюються при дії, відповідно, β- чи γ-галогенізоціанатів на
N-заміщені 3-аміно-2-(метил(феніл)сульфоніл)акрилонітрили 6 (схема 5). Характер
замісника при аміногрупі практично не вплинув на вихід продукту, отже, коло
вихідних енамінів може бути дуже широким. Підкреслимо, що більшість аміноакрилонітрилів 6 (схема 5) були синтезовані нами вперше в рамках даного
дослідження.
Гетероциклізація за участю хлоралкілізоціанатів має характер доміно-процесу,
який починається з ацилювання ізоціанатною групою NH-фрагмента вихідних
акрилонітрилів (схема 5, показано на прикладі β-хлоретилізоціанату), після чого
відбувається нуклеофільна атака нітрильної групи й N-алкілювання іміногрупи.
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Схема 5

За допомогою РСА сполуки 9b
(рис. 3) було встановлено, що не лише
піримідиновий фрагмент, але й уся
9b
біциклічна система – планарна, і це не
дивлячись на наявність двох sp3Рис. 3.
гібридизованих атомів вуглецю.
Для синтезу речовин із гідроксиетильним фрагментом (аналогів ациклонуклеозидів) на основі енамінів 6g,h (схема 6) ОН-група останніх була попередньо
захищена шляхом ацетилювання. Внаслідок гетероциклізації були отримані
речовини 9i,j та 10i,j з О-ацетильною групою; їх гідроліз у кислому середовищі
привів до цільових ациклонуклеозидів 9k,l, 10k,l (схема 6).
Схема 6
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3-(Бензиламіно)-2-(фенілсульфоніл)акрилонітрил 6е було нами застосовано
також для побудови іншого типу гетероконденсованих піримідинів, і результати
цих експериментів викладено в четвертому розділі дисертації.
При взаємодії сполуки 6е з хлорацетонітрилом відбувається ціанометилювання та
подальша циклізація з утворенням 3-аміно-2-ціанопіролу 11 (схема 7). Наступне
анелювання піримідинового циклу було здійснене у дві стадії. Спочатку до аміногрупи було приєднано електрофільний однокарбоновий фрагмент – залишок
ДМФ ДМА, внаслідок чого утворився амідин 12 (схема 7) – цілком стабільна
сполука, яка була нами вилучена і охарактеризована. Наступна стадія відбувалась
при кип’ятінні з надлишком відповідного аміну в умовах кислотного каталізу.
Виходи більшості піролопіримідинів 13 були досить високими.
Схема 7

Будова піролопіримідинів 13 не була передбачуваною та очевидною. Спершу
для продуктів послідовної реакції амідину 12 з первинними амінами очікувалась
будова, зображена формулою 14 з 3-алкіл- та 4-іміногрупами (схема 8). Але не всі
спектральні дані узгоджувались із такою структурою, і остаточну відповідь ми
отримали завдяки методикам двовимірної ЯМР спектроскопії, де були визначені
характеристичні сигнали (схема 8), та за допомогою РСА сполук 13а та 13d
(рис. 4).
Можна запропонувати два шляхи утворення піролопіримідинів 13. За першим
із них, внаслідок переамінування, утворюються проміжні амідини типу 15
(схема 8), які в умовах реакції дійсно циклізуються у імінопіримідини 14. Останні
внаслідок перегрупування Дімрота перетворюється на відповідні піролопіримідини 13.
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Схема 8

Але не виключено, що відбувається приєднання аміну до нітрильної групи і
утворюються амідини типу 16 (схема 8), які відразу циклізуються в кінцеві
продукти. На жаль, жодної із проміжних сполук зафіксувати не вдалось, тому
зробити вибір між цими двома варіантами неможливо.

13а

13d

Рис. 4.
У тому ж четвертому розділі описано аналогічні гетероциклізації, але вже за
участю фосфіноксидів та фосфонатів із енаміновим фрагментом, завдяки чому
нами вперше було отримано піроло[3,2-d]піримідини із відповідними фосфоровмісними залишками.
Для одержання вихідних аміноакрилонітрилів 17 і 18 (схема 9) із фосфоровмісними групами було застосовано інший підхід, ніж до синтезу їх сульфонових
аналогів 6, а саме: конденсація етил-N-арилформімідатів та ацетонітрилів з
фосфоровмісними групами. В подальшому було проведено алкілювання вторинної
аміногрупи хлорацетонітрилом та етилхлорацетатом, внаслідок чого швидко
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відбувалась гетероциклізація і утворення фосфорил- та фосфонатоаміноціанопіролів 19 і 20 (схема 9).
Схема 9

На основі фосфонатів 19 нами було синтезовано два типи піролопіримідинів.
По-перше, по аналогії із сульфонільними похідними, через амідини 21 було
синтезовано амінопіролопіримідини 22 (схема 10). Також, в результаті взаємодії
піролів 19 з фенілізоціанатом були одержані імінопіролопіримідинони 23.
Вірогідно, формування піримідинонового циклу сполук 23 відбувається через
проміжні сечовини (схема 10).
Схема 10

П’ятий розділ дисертації присвячено синтезу та перетворенням азоліл(тіо)фосфонатів.
Першими цільовими структурами були гетарилзаміщені функціоналізовані
оксадіазоли. Стратегія синтезу таких продуктів базувалась на застосуванні дихлоровінілфосфонату 24 (схема 11). Спочатку ця сполука була перетворена на гідразинооксазол 25 з фосфонатною групою.
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Схема 11

На наступній стадії нами вперше було цілеспрямовано застосовано хлорангідриди гетероароматичних карбонових кислот, завдяки чому було отримано
гідразиди 26 (схема 11). Останні, в свою чергу, при нагріванні в оцтовій кислоті
зазнають одночасно рециклізації та гідролізу, і утворюють оксадіазоли 27 із
фосфонатною групою в бічному ланцюзі, по суті – гетарилзаміщені амінофосфонові кислоти.
Схема 12
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При дії гідразину на похідні 27 з хромоновим замісником відбувається рециклізація відразу гідразинооксазольного і хромонового циклів (схема 12, наведено дві
можливі проміжні сполуки І та ІІ); внаслідок чого були отримані піразолілзаміщені
оксадіазоли 28. Гідроліз фосфонатів 28 до відповідних фосфонових кислот 29
(схема 12) проходить при нагріванні в оцтовій кислоті.
Зображені на схемах 11, 12 перетворення забезпечують широку варіативність, і
перелік похідних 27–29 може бути значно більшим: як мінімум, толільний залишок
в базовій структурі може бути замінено на інший ароматичний або гетероароматичний фрагмент; додаткові можливості надає також варіація гетарилкарбонілхлоридів, замісників в хромоновому циклі тощо.
Інший опрацьований нами варіант застосування дихлоровінілфосфонатів для
синтезу фосфорильованих азолів стосувався похідних тіазолу. Шляхом взаємодії
речовин 24 із реагентом Лоусона (схема 13) нам вдалось вперше отримати тіазолілтіофосфонати 30. Вочевидь, спочатку відбувається тіонування карбонільної та
фосфорильної груп, а потім – циклоконденсація проміжного тіоаміду І або його
таутомеру ІІ.
Схема 13

Спроби замінити атом хлору у сполуках 30 на нуклеофіли були невдалими.
Зокрема, при кип'ятінні 5-хлоротіазолів 30 у великому надлишку піперидину або
морфоліну (без розчинника) заміщення хлору на залишок вторинних амінів
супроводжується розщепленням зв'язку вуглець–фосфор і утворенням похідних
5-амінотіазолів без замісників в положенні 4.
Із тіофенолами речовини 30 не взаємодіяли взагалі; тому для синтезу 5-меркапто4-фосфонатотіазолів був застосований альтернативний підхід. Ми подіяли на
дихлоропохідні 24 тіофенолами і отримали таким чином тіоетери 31 (схема 14), які
також взаємодіяли із реагентом Лоусона з утворенням тіазолілтіофосфонатів 32.
Ймовірно, циклізація відбувається таким же чином, як і при утворенні тіазолів 30.
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Схема 14

Шостий розділ дисертації містить дані біологічних випробувань синтезованих
сполук. Первинні дослідження протиракової активності вказали на низьку цитотоксичність деяких із досліджуваних речовин. Разом із тим, серед створених нами
гетероциклічних похідних вдалося знайти ефективні противірусні засоби.
Таблиця 1
Дані противірусної активності сполук 9d, 10b (ВК вірус)
та речовини 9l (Human papillomavirus) у порівнянні з препаратом «Цидофовір»
Сполука

Вірус
(бактеріальні клітини)

ВК вірус, Gardner
(HFF)

Human papillomavirus,
HPV-11 (HEK 293)
ВК вірус, Gardner
(HFF)

ВК вірус, Gardner
(HFF)

Human papillomavirus,
HPV-11 (HEK 293)

мкмоль/л

ЕС50,

мкмоль/л

мкмоль/л

СС50,

SI50

SI90

0.24

9.53

>150.00

>600

>16

>1

1

148.00

ЕС90,

>200.00 >200.00

0.66

1.03

>150.00

>229

>146

0.96

1.14

>150.00

>157

>132

4.16

44.04

>100.00

>24

>2

EC50 та EC90 – концентрації, які викликають зменшення реплікації вірусів на 50 та 90 %, відповідно;
CC50 – концентрація, за якої виживають 50 % клітин; SI50 – CC50 / EC50; SI90 – CC50 / EC90
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Так, похідні 9d та 10b по відношенню до одного із поліомавірусів – ВК вірусу –
показують активність, що за кількісними параметрами близька до показників препарату порівняння «Цидофовір»; а речовина 9l по відношенню до вірусу папіломи
показує суттєво більшу активність, ніж «Цидофовір», про що свідчать як низькі
значення ЕС50 та ЕС90, так і дуже високий хіміотерапевтичний індекс SI50 (табл. 1).
Багатообіцяючі результати також були отримані при дослідженні іn vitro
активності піролопіримідинів із сірко- та фосфоровмісними групами проти поліомавірусу типу 3, особливо у випадку сполуки 13а. Її вплив на зниження цитопатичних ефектів виходу вірусу виявився близьким до ефективності діючого
препарату, а цитотоксичність – навіть помітно меншою, наслідком чого є високі
значення хіміотерапевтичного індексу (табл. 2). Варто зазначити, що піролопіримідин 13а пройшов перші етапи доклінічних випробувань.
Таблиця 2
Вплив речовин 13а та 22а на цитопатичний ефект поліовірусу типу 3, штам WM-3
(лінія клітин Vero 76) у порівнянні з препаратом «Піродавір»
Сполука

ЕС50,

СС50,

SI50

в.

0.32

>10

>31

н.ч.

0.25

>10

>40

в.

0.32

>100

>310

н.ч.

0.32

>100

>310

в.

5.6

>100

>18

н.ч.

4.6

>100

>22

с/в

мкмоль/л мкмоль/л

с / в (спосіб визначення): в. – візуальний; н.ч. – нейтральний червоний

Дослідження впливу синтезованих сполук на ріст та розвиток рослин були
більш масштабними і включали чисельні експерименти з томатами, квасолею,
горохом, льоном, кукурудзою та гарбузом; нижче викладено окремі показові дані.
Ауксиноподібна дія вивчалась у порівнянні із природним ауксином – 3-індолілоцтовою кислотою (на рисунках позначено як ІОК) та її синтетичним аналогом –
1-нафтилоцтовою кислотою (НОК), цитокінетична активність – у порівнянні з
препаратом «Кінетин» (Кін), у якості контрольного середовища застосовували
дистильовану воду (К).
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Рис. 5. Вплив речовин 9c та 22b на біометричні показники томатів
(Solanum lycopersicum L.) сорту Факел
При дослідженні показників розсади томатів сорту Факел, вирощених на
розчинах синтезованих нами сполук і розчинах порівняння, було виявлено низку
похідних, які за рістстимулюючою активністю перевищують відомі препарати;
показники двох найбільш активних сполук наведено на рис. 5. Потрібно відмітити,
що здатність прискорювати розвиток рослини досліджувані похідні виявляють у
концентраціях порядка 10–8 – 10–9 моль/л.

Рис. 6. Вплив речовин 9b,k та 10k у концентрації 10–9 моль/л
на вміст пігментів у рослинах гороху (Pisum sativum L.)
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Було також встановлено, що прискорення росту рослин, викликане синтезованими нами сполуками, не супроводжується зниженням вмісту корисних
речовин, що є однією із переваг майбутнього застосування таких препаратів.
Зокрема, при порівнянні вмісту хлорофілів і каротиноїдів у рослинах гороху,
вирощених на контрольних розчинах та розчинах досліджуваних сполук,
виявилось, що відомі ауксини інколи трохи знижують вміст пігментів, але під
впливом більшості синтезованих нами речовин спостерігалось, навпаки,
збільшення вмісту хлорофілів та каротиноїдів (рис. 6).
Кожен розділ дисертації завершується експериментальною частиною, в якій
наведено опис методик експериментів, фізичні та спектральні характеристики
синтезованих речовин тощо.

ВИСНОВКИ
Результати дисертаційної роботи свідчать про ефективність та перспективність
застосування енамінів із сульфонільними, фосфорильними та фосфонатними
групами для створення аналогів цитозину, деазапуринів та функціоналізованих
азолів із відповідними сірко- та фосфоровмісними групами. Серед синтезованих
нами речовин виявлено низку сполук із високою противірусною та рістстимулюючою активністю, що підтверджує перспективність подальших розробок у
цьому напрямку.
1. Опрацьовано надійний та універсальний підхід до синтезу 4-аміно-5-метилсульфонілпіримідинів (у тому числі гетероконденсованих по грані а) шляхом
взаємодії (через проміжні енаміни) 3-етокси-2-метилсульфонілакрилонітрилів з
амідинами та їх гетероаналогами.
2. Показано ефективність 3-аміно-2-(метил(феніл)сульфоніл)акрилонітрилів в
синтезі широкого кола 2,6-дигідроімідазо[1,2-с]піримідин-5(3Н)-онів та
2,3,4,7-тетрагідро-6H-піримідо[1,6-a]піримідин-6-онів із метил- та фенілсульфонільною групами в положеннях, відповідно, 8 та 9; а також окремих
представників 5-метилсульфонілпіримідин-2,4(1H,3H)-діонів та -4-іміно-3,4-дигідропіримідин-2(1H)-oнів.
3. Розроблено метод синтезу раніше недоступних піроло[3,2-d]піримідинів із
сірко- та фосфоровмісними групами на основі 3-аміно-2-ціано(карбетокси)піролів із сульфонільними, фосфорильними та фосфонатними групами в
положенні 4.
4. Вперше отримано ряд оксадіазолів, модифікованих фрагментом амінометилфосфонової кислоти та різноманітними гетероциклічними замісниками.
5. Досліджено взаємодію 1-ациламіно-2,2-дихлоровінілфосфонатів із реагентом
Лоусона, що приводить до (2-арил-5-хлоро-1,3-тіазол-4-іл)тіофосфонатів.
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Показано низьку рухливість атома хлору даних похідних в реакціях з
нуклеофілами. Розроблено обхідний шлях одержання (2-арил-5-арилтіо1,3-тіазол-4-іл)тіофосфонатів.
6. Серед створених гетероциклічних похідних із сірко- та фосфоровмісними
групами знайдено стимулятори росту рослин та сполуки з противірусною
активністю, вищою за активність відомих препаратів.
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АНОТАЦІЯ
Соломянний Р. М. Синтез біоактивних гетероциклічних сполук з сірко- та
фосфоровмісними групами на основі функціоналізованих енамінів. ‒
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук (доктора
філософії) за спеціальністю 02.00.10 «Біоoрганічна хімія». – Інститут біоорганічної
хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної Академії наук України, Київ, 2019.
Дисертація присвячена створенню нових біологічно активних гетероциклічних
похідних ряду піримідинів, піролопіримідинів та азолів на основі функціоналізованих енамінів із сульфонільними, фосфорильними та фосфонатними групами.
Внаслідок взаємодії 3-етокси-2-метилсульфонілакрилонітрилу з амідинами,
S-арилізотіосечовинами і α-аміноазолами, через проміжні енаміни, отримано ряд
4-аміно-5-метилсульфонілпіримідинів.
Шляхом заміщення EtO-групи 3-етокси-2-метилсульфонілакрилонітрилів
первинними амінами одержано масив нових 3-аміно-2-метил(феніл)сульфонілакрилонітрилів. Відповідні 3-аміно-2-фосфорил-акрилонітрили синтезовано
конденсацією етил-N-арилформімідатів з ацетонітрилами.
На основі 3-аміно-2-сульфонілакрилонітрилів отримано 8-сульфоніл-2,6-дигідроімідазо[1,2-с]піримідин-5(3Н)-они і 9-сульфоніл-2,3,4,7-тетрагідро-6H-піримідо[1,6-a]піримідин-6-они. Також 3-аміно-2-сульфоніл-акрилонітрили успішно задіяно
в синтезі 5-метилсульфонілпіримідин-2,4(1H,3H)-діонів і -4-іміно-3,4-дигідропіримідин-2(1H)-oнів.
Внаслідок алкілювання 3-аміноакрилонітрилів хлорацетонітрилом отримано
3-аміно-4-сульфоніл(фосфонато)-2-ціано-1Н-піроли, згодом перетворені на
4-аміно-5-бензил-7-сульфоніл(фосфорил)-5Н-піроло[3,2-d]піримідини. На основі
3-аміно-4-фосфонато-2-ціано-1Н-піролів синтезовано 5-арил-4-іміно-3-феніл7-фосфонато-1Н-1,3,4,5-тетрагідропіроло[3,2-d]піримідин-2-они.
Із 1-ациламіно-2,2-дихлоровінілфосфонатів отримано 1,3,4-оксадіазоли з
гетероароматичними замісниками та фрагментом амінометилфосфонової кислоти
(через стадію (5-(2-ацилгідразино)-2-R-1,3-оксазол-4-іл)фосфонатів) та (2-арил5-хлоро(арилтіо)-1,3-тіазол-4-іл)тіофосфонати (при дії реагенту Лоусона).
Серед досліджуваних речовин виявлено сполуки з високою противірусною
активністю і ефективні стимулятори росту рослин.
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SUMMARY
Solomyannyi R.M. Synthesis of bioactive heterocyclic compounds with sulfur
and phosphorus-containing groups on the functionalized enamines basis. –
Qualification scientific work as a manuscript.
Dissertation for the degree of a Candidate of Chemical Sciences (Doctor of
Philosophy) in specialty 02.00.10 «Bioorganic chemistry». ‒ V.P. Kukhar Institute of
Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of
Ukraine, Kyiv, 2019.
The dissertation is devoted to creation of new biologically active derivatives of
pyrimidines, pyrrolopyrimidines and azoles using of functionalized enamines with
sulfonyl, phosphoryl and phosphonate groups.
Due to the interaction of 3-ethoxy-2-methylsulfonylacrylonitrile with the amidines
(as well as S-arylisothioureas), via enamine intermediates, a number of 4-aminopyrimidines (cytosine analogs) with the pharmacophoric methylsulfonyl substituent in
position 5 was obtained. Using the α-aminoazoles as amidines led to heteroannulated by
edge a 4-amino-5-methylsulfonylpyrimidines, and their structure have been proven by
X-ray analysis.
By substituting the ethoxy fragment of 3-ethoxy-2-methyl(phenyl)sulfonylacrylonitriles with ammonia or primary amines, various 3-amino-2-methyl(phenyl)sulfonylacrylonitriles were obtained easily and with high yields, most of which were not
previously known. The corresponding 3-amino-2-phosphorylacrylonitriles were
synthesized by condensation of ethyl-N-arylformamidates and acetonitriles with
phosphorus-containing groups.
Based on 3-amino-2-methyl(phenyl)sulfonylacrylonitriles, 8-methyl(phenyl)sulfonyl2,6-dihydroimidazo[1,2-c]pyrimidin-5(3H)-ones and 9-methyl(phenyl)sulfonyl-2,3,4,7tetrahydro-6H-pyrimido[1,6-a]pyrimidin-6-ones with aliphatic and aromatic substituents
in positions 6 and 7, respectively, were obtained. Among such heterocyclic derivatives
there were acyclonucleosides analogues – compounds with a hydroxyethyl fragment.
To demonstrate the opportunities of 3-amino-2-sulfonylacrylonitriles using, some
pyrimidine-2,4(1H,3H)-dions and 4-imino-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones with
5-methylsulfonyl group were synthetized.
For the preparation of new analogs of deazapurines with sulfonyl, phosphoryl and
phosphonate substituents in position 9 3-amino-2-cyano-1H-pyrroles with corresponding
sulfur- and phosphorus-containing substituents in position 4 were used as the starting
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material. These compounds are easily obtained by alkylation of 3-aminoacrylonitrile with
chloroacetonitrile. It is notable that in the case of sulfonyl derivatives, the presence of a
benzyl substituent at the amino group is preferred for more effective reaction, and in the
case of compounds with a phosphorus-containing group, it should be aromatic.
The DMF DMA action on 3-amino-4-sulfonyl(phosphonato)-2-cyano-1H-pyrroles
leads to the formation of an amidine fragment on 3-amino group of the heterocycle. The
heterocyclization of these derivatives with primary amines is accompanied, plausibly,
by Dimroth rearrangement, and leads to 4-amino-5-benzyl-7-sulfonyl(phosphonato)5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidines. The structure of the last ones has been consistently proved
by 2D NMR spectroscopy methods and X-ray analysis. Similarly, based on 3-amino2-cyano-4-phosphonato-1H-pyrrole, 5-aryl-4-imino-3-phenyl-7-phosphonato-1H-1,3,4,5tetrahydropyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-ones were obtained.
Starting from 1-acylamino-2,2-dichlorovinylphosphonates, through the {5-(2-acylhydrazino)-2-R-1,3-oxazol-4-yl}phosphonates 1,3,4-oxadiazoles with heteroaromatic
substituents and a fragment of aminomethylphosphonic acid were synthesized. Also,
1-acylamino-2,2-dichlorovinylphosphonates were used in the synthesis of (2-aryl-5chloro-1,3-thiazol-4-yl)thiophosphonates, formed by the action of Lawson's reagent to
such enamines. A similar reaction involving 1-acylamino-2-arylthio-2-chlorovinylphosphonates led to (2-aryl-5-chloro-1,3- arylthio-4-yl)thiophosphonates.
The procedures used to the heterocyclic derivatives synthesize are reliable and easy
to perform and the substituents can be varied freely enough.
The study of anticancer activity indicated a low cytotoxicity of the synthesized
substances. At the same time, among the studied derivatives, the compounds with high
antiviral activity were found, such as 6-benzyl-8-(methylsulfonyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]pyrimidine-5(3H)-one and 9-(methylsulfonyl)-7-propyl-2,3,4,7-tetrahydro-6Hpyrimido[1,6-a]pyrimidine-6-one (against the BK virus), 6-(2-hydroxyethyl)-8-(phenylsulfonyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]pyrimidine-5(3H)-one (Human papillomavirus) and
5-benzyl-7-(phenylsulfonyl)-N-(prop-2-en-1-yl)-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-amine
(poliovirus type 3). It was also found that the growth-regulating activity is inherent in
many 8-methyl(phenyl)sulfonyl-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]pyrimidine-5(3H)-ones and
9-methyl(phenyl)sulfonyl-2,3,4,7-tetrahydro-6H-pyrimido[1,6-a]pyrimidine-6-ones, and
in some pyrrolo[3,2-d]pyrimidin derivatives.
Key words: enamines, heterocyclization, hetarylsulfones, hetarylphosphineoxides,
hetarylphosphonates, pyrimidin(on)es, 4-amino(imino)pyrrolo[3,2-d]pyrimidines,
oxadiazoles, thiazoles, antiviral activity, growth regulating activity.

