


Другий розділ присвячений обговоренню власних результатів автора. 

Методологія дослідження полягає в створенні модельних сполук з декількома 

нуклеофільними центрами, здатними до гетероциклізації. Даний розділ 

структуровано за природою електрофільного реагенту і включає підрозділи 

галогенування, халькогенгалогенування та арилтелургалогенування алкеніл- та 

алкінілфункціоналізованих азинів. Досліджено вплив факторів на шляхи 

реагування алкеніл- та алкінілфункціоналізованих піразолопіримідинів та 

будову продуктів, що утворюються при їх галогенгетероциклізації. Знайдено, 

що поляризація алкенільного замісника суттєво впливає на формування 

азолінового чи азинового циклу. Вказано, що вид конденсації піразольного 

кільця до піримідину не впливає на напрямок реакції. Цікавими є дослідження 

особливостей будови трициклічних тіазоло(тіазино)піразолопіримідиній 

тригалогенідів, де виявлена магнітна нееквівалентність орто- та мета-протонів і 

карбонів фенільного кільця в положенні 5 трициклічної ангулярної системи. 

Перемістивши алільний фрагмент з сульфуру на нітроген, дисертант реалізує 

новий напрям циклізації за участі атому сульфуру з формуванням лінійної 

трициклічної системи, що також реалізовано на аналогічних хіназолінах. У 

випадку алкілування тіонного центру створено структурні передумови для 

циклізації на карбонільний оксиген, з формуванням ангулярної трициклічної 

системи. Автором досліджено вплив замісників на стереоселективність 

галогенування пропаргільних тіоетерів піразолопіримідину. Так, виявлена 

стереоспецифічність циклізації пропаргільного тіоетеру піразоло[3,4-

d]піримідину при наявності замісника в положенні 1, що не спостерігається при 

його. Галогенциклізація алкенільних та алкінільних етерів, тіоетерів та 

селеноетерів хіноліну підтверджують знайдені закономірності при 

галогенциклізації піразолопіримідинів, хоча стереоселективність процесу 

збільшується. 

При дослідженні халькогенгалогенування алкеніл- та 

алкінілфункціоналізованих азинів виявлені закономірності впливу базового 

гетероциклу, природи та положення алкенільного чи алкенільного замісника на 

напрямок гетероциклізації. Так, гетероциклізація SeBr4 



алкенілтіопіразолопіримідинів здійснюється неселективно: утворюючи суміш 

відповідних тіазолінієвих та селенотіазинієвих солей. Натомість, 

регіоселективність халькогеногалогенування хінолінів залежить від природи 

халькогену в електрофільному реагенті та природи алкенільного замісника.  

Автором використано також малодосліджений електрофільний реагент – 

арилтелуртиргалогенід – в реакціях з N,S-алкеніл- та 

алкінілфункціоналізованими азинами. Цікаво, що напрямок реакції 

досліджувався на простих об’єктах, а саме  N-алкенільних тіосечовинах, який 

потім успішно реалізований на відповідних азинових системах. Слід відмітити, 

що знайдені відмінності в процесі телуроіндукованої гетероциклізації N- та S-

алкенільних азинах, що відображаються на утворенні внутрішньо- та 

міжмолекулярних комплексів та стереоселективності процесу. 

В даному розділі запропоновані механізми перебігу реакцій 

електрофільної гетероциклізації, які підтвердженні експериментальними 

дослідженнями. 

В третьому розділі дисертації вивчено деякі біологічні властивості 

синтезованих гетероциклічних сполук. Знайдено, що синтезовані 

халькогеновмісні похідні піразолопіримідину, хіноліну та тієнопіримідину  

володіють антибактеріальною та антикандидозною активностю. Родзинкою 

біологічних досліджень є знайдена антималярійна активність 

арилтелурофункціоналізованих тієнопіримідинів та хіназолінів. 

Четвертий розділ містить методики синтезу та фізико-хімічні 

характеристики отриманих речовин.  

Наукова новизна.  

Розроблена методологія створення поліядерних азинів на основі 

піримідинів, хіназолінів, піразоло[3,4-d]- та піразоло[4,3-d]-піримідинів, 

тієно[2,3-d]піримідинів, хінолінів шляхом електрофільної гетероциклізації 

алкеніл- та алкінілфункціоналізованих азинів.  

Знайдено, що взаємодія S(O,N,Se)-алкеніл та алкініл азинів  з галогенами 

проходить з анелюванням азолінового чи азинового циклів, в залежності від 



природи замісника біля термінального атома карбону, положення алкенільного 

замісника в гетероциклі.  

Встановлена стереоспецифічність галогеногетероциклізації 

пропаргілазинів, що визначається замісниками в азині. Так, галогеноциклізації 

4-іміно-1-метил-2-пропаргілтіопіразоло[3,4-d]піримідину або 2-

пропаргілтіо(селено)хінолін-3-карбальдегіду приводять до відповідних 1-

галогенометиліден похідних Z- чи Е-конфігурації. 

Показано, що циклізація алілтіозаміщених піразоло[3,4-d]піримідинів з 

тетрабромідом селену приводить до утворення гетероциклів з ендо- та 

екзоциклічним атомом селену. Регіоселективність процесу залежить від 

полярності розчинника та природи алкенільного фрагмента.  

Встановлено, що регіоспрямованість реакції 2-S(Se)-алкенільних 

похідних хінолін-3-карбальдегіду з тетрабромідом селену залежить від 

замісника біля термінального атома вуглецю алільного фрагмента. Алільний та 

метилбутенільний тіоетери (селеноетери) циклізуються регіоселективно з 

утворенням поліциклічних селенотіазино- чи селеназолохінолінових 

ангулярних систем, натомість при циклізації цинамільного тіоетеру 

регіоселективність зменшується і приводить до утворення суміші рег 

іоізомерів.  

Виявлено, що телуроциклізація 2-S(Se)(аліл)пропаргілхінолін-3-

карбальдегіду тетрагалогенідами телуру проходить регіоселективно та 

стереоселективно з утворенням одного конфігураційного Е-ізомеру 

тіазоліно(селеназоліно)хіноліну. 

З’ясовано, що електрофільна циклізація N-алкенільних похідних 2-

тіоксодіазинонів п-алкоксифенілтелуртрихлоридами проходить регіоселективно 

з анелюванням тіазолінового циклу до піримідинової системи, а 

співвідношення реагентів не впливає на природу продуктів циклізації. 

Встановлено, що регіонаправленість реакції телуроіндукованої циклізації 

2-S(Se)-алкенільних похідних піримідин-4-ону п 

алкоксифенілтелуртрихлоридами залежить від наявності замісника у третьому 

положенні піримідину. N-1,3-Незаміщені похідні 2-S(Se)-алкенільованих 



піримідинонів циклізуються п-алкоксифенілтелуртрихлоридами з утворенням 

поліциклічних тіазоліно(селеназоліно) піримідинових лінійних систем. 

Введення у положення 3 піримідину фенільного замісника змінює напрямок 

гетероциклізації і приводить до тіазолінопіримідинів ангулярної будови. 

Взаємодія S(Se)-алкенільних похідних піримідин-4-ону з п-

алкоксифенілтелуртрихлоридом, незалежно від співвідношення реагентів, 

приводить до утворення молекулярних комплексів продуктів циклізації – 

тіазолінопіримідинів, з вихідним п-алкоксифеніл-телуртрихлоридом. 

З’ясовано вплив природи галогену у галогеновмісних електрофільних 

реагентах на процес електрофільної гетероциклізації 

алкенілфункціоналізованих азинів. Вперше використано хлор для 

галогеногетероциклізації алкенільних похідних піразолопіримідину і показано, 

що регіохімія процесу не змінюється у порівнянні з бромом та йодом. 

Відмінність природи галогену у халькогенгалогеновмісних електрофільних 

агентах впливає тільки на виходи продуктів циклізації. 

Практичне значення роботи.  

Розроблено ефективні методи синтезу нових похідних азинів з 

анельованими тіазольним, селеназольним, тіазиновим, селеназиновим, 

тіаселеназиновим циклами ангулярної та лінійної будови на основі реакції 

електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації. Одержані результати є 

важливими для пошуку та синтезу нових біологічно активних речовин. 

Проведено біологічні дослідження отриманих сполук і експериментально 

встановлено, що низка синтезованих галогено- та телуровмісних гетероциклів 

виявляють бактерицидну, протигрибкову та протималярійну активність. 

Виявлений факт магнітної нееквівалентності карбонів та протонів 

фенільного кільця в трициклічних піразолопіримідинових системах 

солеподібної будови може стати в нагоді при спектральному дослідженні 

аналогічних гетероциклічних сполук. 

Достовірність результатів роботи не викликає сумнівів. Автором 

роботи широко використовувалися сучасні методи досліджень, такі як 

спектроскопія ІЧ, ЯМР на ядрах 1H, 13C,  та елементний аналіз. Проведений 



глибокий аналіз спектральних даних синтезованих сполук. Для базових 

структур проведено рентгеноструктурні дослідження.   

В цілому дисертаційна робота і автореферат позбавлені суттєвих 

недоліків та помилок, однак окремі моменти роботи потребують додаткових 

пояснень.   

1. Чому в якості електрофільного агенту не досліджувався 

тетрахлорид селену? 

2. Чи спостерігалася магнітна нееквівалентність протонів та карбонів 

фенільного кільця в ангулярних тіазолопіразолопіримідинах, що отримані 

циклізацією алкенільних тіоетерів піразолопіримідину під дією 

арилтелуртриигалогенідів. 

3. На стор. 105 (схема 2.10) автор стверджує, що в сполуці 2.47 під 

дією сульфіту натрію відновлюється карбонільна група з утворенням 

двозарядженої сполуки 2.65. Але судячи з представленої структури ніякого 

відновлення карбонільної групи не відбулося, а нарисовано лише протонування 

атому оксиґену ендоциклічної амідної групи. Сумнівно та незрозуміло звідки 

узявся протон в умовах даної реакції. Крім того, на схемі показано, що атом 

гідрогену піразольного фрагменту знаходиться на атомі N1, на рисунку з 

гомоядерними кореляціями при N2. Хотілось би почути пояснення автору щодо 

структури сполуки 2.65. 

4. Стор. 223 схема 2.88 таутомерні форми помилково представлено 

знаком межових структур. 

5. Слід зазначити відсутність мас-спектрометричних досліджень у 

роботі, що безсумнівно не було б зайвим.  

Незважаючи на вказані зауваження робота виконана на високому 

науковому та експериментальному рівні, отримані суттєві наукові результати, 

які узагальнені, теоретично обґрунтовані і які, безумовно, мають практичне 

значення для органічної хімії. Матеріали дисертаційної роботи опубліковані в 

рецензованих вітчизняних та міжнародних виданнях (40 статей), та 

доповідалися на багатьох конференціях (38 тез). Автореферат адекватно 

відображає  основний  зміст  дисертаційної  роботи.  Робота  цілком  відповідає  



 


