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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. На сьогоднішній час фосфоровмісні пептиди та пептидоміме-
тики добре відомі як важливі аналоги пептидів. Варто виділити кілька структурних типів 
фосфонопептидів за місцем розташування фосфоровмісного замісника у молекулі пептиду. 
Найбільш розповсюдженими є структури з Р-термінальним амінофосфоновим залишком та із 
фосфоровмісним фрагментом у пептидному ланцюзі. Найменш вивченими є фосфорильовані 
пептиди, у яких фосфоровмісний замісник знаходиться у бічному ланцюзі. Такі структури 
діють як агоністи пептидів і конкурують із своїми карбоксильними аналогами за дію на 
сайти ензимів чи інших рецепторів клітини. Заміна карбоксильної групи на фосфорильну у 
таких сполуках викликає значний інтерес. Відомо, що фосфорильна група суттєво відріз-
няється від карбоксильної об’ємом, стеричними характеристиками, біодоступністю та зна-
ченнями рКа. Тому фосфорильовані аналоги карбонових кислот знайшли застосування в 
якості стабільних аналогів тетрагональних інтермедіатів, що виникають під час гідролізу і 
утворенні естерів та амідів в дослідженнях взаємодії між ензимом та субстратом. Це дає 
змогу вести пошук нових інгібіторів ензимів серед таких сполук. Крім того, дослідження 
останніх років вказують на те, що пептиди як ендогенні регулятори відіграють важливу роль 
у багатьох галузях медицини – нейрології, імунології, кардіології та ін. Інтенсивний розвиток 
комбінаторної хімії показує, що ендогенні пептиди і пептидоміметики починають 
переважати у майбутньому розвитку ліків. Ця цікава концепція включає у себе заміну 
залишків протеїногенних амінокислот іншими залишками чи фрагментами, в результаті чого 
утворюються пептидоміметики, які є потенційними антиметаболітами класичних пептидів. 
Серед фосфорильованих пептидоміметиків віднайдено інгібітори серинпротеази, глу-
татіонтрансферази, інтегрину тромбоцитів αНbβ3, протеази ВІЛ, клітинної цимази, а також 
речовини, які є корисними при хіміотерапії пухлин та ті, котрі володіють 
антигіпертинзивними та антибактеріальними властивостями. Варто зазначити, що фосфо-
рильовані пептиди та пептидоміметики є незамінними інтермедіатами у синтезах багатьох 
біоактивних сполук.  

Незважаючи на важливість даного класу речовин, способів їх отримання відомо мало, 
крім того, вони є трудомісткими, а отримані сполуки вимагають ретельної очистки. В той 
час, похідні 1,3-оксазолу, а також ненасичені 1,3-оксазол-5(4Н)-они, які, як замасковані по-
хідні амінокислот, є відносно доступними сполуками, здатні розщеплюватись амінами або 
водою у кислому середовищі і тому можуть бути використані для отримання пептидів. Саме 
тому необхідність пошуку зручних препаративних методів синтезу фосфорильованих пепти-
дів та пептидоміметиків на основі похідних 1,3-оксазолу з метою пошуку серед них біоло-
гічно активних речовин не викликає сумніву. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Робота 

виконувалась в рамках бюджетних тем відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероцикліч-
них основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 2010-2013 рр. «Синтез та 
дослідження нових похідних азотистих гетероциклів – потенційних біоактивних сполук» 
(тема 2.1.10.11-10, № держреєстрації 0110U000373), «Розвиток пріоритетних напрямків 
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синтезу потенційних низькомолекулярних біорегуляторів і дослідження їх властивостей в 
модельних системах» (тема ЦНП 9.1-07, № держреєстрації 0107U002550), «Розвиток методів 
синтезу, дослідження властивостей механізму дії нових потенційно біоактивних сполук» 
(тема ЦНП 9.1-12, № держреєстрації 0112U002657). 

 
Мета і завдання дослідження. Основна мета роботи полягала у розробці препаратив-

них методів синтезу нових фосфорильованих пептидоміметиків на основі похідних 
1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти, а також ненасичених 1,3-оксазол-5(4Н)-онів. Для 
досягнення цієї мети треба було розв’язати такі завдання: 

 розробити препаративний метод введення хіральних аміноалкільних замісників у 
положення 2 похідних 5-аміно-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти на основі фталімідоза-
хищених амідів L-аланіну, L-валіну та L-лейцину; 

 за допомогою похідних 5-аміно-2-алкіламіно-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти 
синтезувати нові фосфорильовані дипептиди та трипептиди із збереженням оптичної чистоти 
хірального центру; 

 дослідити розкриття 1,3-оксазол-5(4Н)-онів амідами фосфоногліцину, а також 
діалкіловими естерами 5-аміно-2-аміноалкіл-1,3-оксазол-4-ілфосфонових кислот та здійс-
нити регіоселективний гідроліз утворених продуктів з метою одержання фосфорильованих 
дегідропептидоміметиків;  

 використати похідні ненасичених азлактонів для отримання пептидоміметиків із 
термінальною фосфорильною групою; 

 підтвердити будову отриманих сполук сучасними фізико-хімічними методами 
дослідження; 

 отримати експериментальне підтвердження біорегуляторних властивостей 
синтезованих речовин. 

 
Об’єкт дослідження – похідні 1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти та 1,3-окса- 

зол-5(4Н)-ону. 
 
Предмет дослідження – нові фосфорильовані пептидоміметики, одержані на основі 

похідних 1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти та 1,3-оксазол-5(4Н)-ону. 
 
Методи дослідження – хімічний синтез, ІЧ- та ЯМР-спектроскопія (доказ структури 

синтезованих сполук), хромато-мас-спектрометрія (визначення чистоти та маси моле-
кулярних іонів ряду отриманих речовин), ВЕРХ на колонці з оптично активними носіями 
(дослідження оптичної чистоти окремих хіральних представників), поляриметрія 
(визначення кута обертання оптично активних сполук). 

 
Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено препаративний метод введен-

ня хіральних аміноалкільних залишків у положення 2 похідних 5-аміно-1,3-оксазол-4-ілфос-
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фонової кислоти та на їх основі синтезовано фосфорильовані ди- та трипептидоміметики із 
збереженням оптичної чистоти хірального центру.  

Отримано нові фосфорильовані дегідропептидоміметики розщепленням 1,3-оксазол-
5(4Н)-онів амідами фосфоногліцину та діетиловими естерами 5-аміно-2-аміноалкіл-1,3-ок-
сазол-4-ілфосфонової кислоти. Підібрано умови відновлення подвійного зв’язку фосфо-
рильованих дегідротрипептидоміметиків.  

На основі ненасичених азлактонів синтезовано нові пептидоміметики, що містять 
термінальну фосфорильну групу. 

Проведено первинні біологічні дослідження ряду синтезованих речовин, в результаті 
чого виявлено сполуки із фунгістатичною, вазодилатуючою та противірусною активностями. 

 
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці препаративних 

методів синтезу нових похідних фосфорильованих пептидоміметиків, у тому числі із 
оптично активним центром та таких, які містять залишки дегідроамінокислот та є потен-
ційними біорегуляторами. 

 
Особистий внесок здобувача. Препаративна частина роботи, аналіз спектральних 

досліджень та встановлення будови більшості синтезованих сполук зроблено особисто ди-
сертантом. Антимікробні властивості вивчались спільно з к.б.н. Л.О. Метелицею та к.б.н. 
В.В. Прокопенком, дослідження вазодилатуючої активності здійснено разом з к.м.н. І.Н. Яко-
венком та проф. В.В. Жирновим, противірусна активність вивчалась у Національному 
інституті алергічних та інфекційних хвороб США. 

 
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідались на 

V Всеукраїнській науковій конференції «Домбровські хімічні читання – 2012» (Ніжин, 2012), 
VI International Conference “Chemistry of Nitrogen Containinig Heterocycles (CNCH-2012)” 
(Kharkiv, 2012), Науково-практичній конференції «Биологические активные вещества и 
материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (Новий Світ, 
2013), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Координаційні сполуки: синтез і 
властивості» (Ніжин, 2013) та на ХХІІІ Українській конференції з органічної хімії, 
присвяченій 95-річчю заснування НАН України (Чернівці, 2013). 

 
Публікації. За матеріалами роботи опубліковано 10 праць, з них 5 статей у провідних 

фахових журналах та 5 тез наукових доповідей. 
 
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків та списку літературних джерел, що включає 147 найменувань. 
У першому розділі зроблено огляд літератури щодо синтезу та властивостей фосфо-

рильованих пептидів та пептидоміметиків. У наступних двох розділах наведені власні 
експериментальні дослідження. В четвертому розділі подані дані відносно біологічних 
досліджень синтезованих сполук. 
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Дисертаційна робота викладена на 130 сторінках машинопису і містить 24 таблиці, 48 
схем  та 5  рисунків. 
 
 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
 

Нещодавно було показано [Кондратюк К.М. и др. – ЖОХ. – 2012. – 82, №4. – С. 556 і 
Tetrahedron. – 2013. – 69. – P. 6251], що похідні 4-фосфорильованих 5-аміно-1,3-оксазолів 
здатні розщеплюватись у середовищі водної оцтової кислоти із утворенням ациклічних 
продуктів, які містять фрагмент фосфоногліцину (схема 1). Саме ця властивість 1,3-окса-
зольного циклу, а також ненасичених 1,3-оксазол-5(4Н)-онів була використана нами у 
розробці препаративних методів синтезу фосфорильованих пептидоміметиків. 

 
Схема 1 
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Будова сполук була доведена за допомогою ІЧ спектрів, спектрів ЯМР 1Н, 13С, 31Р, а 
також хромато-мас-спектрів та даних елементного аналізу. Для окремих представників 
оптично активних речовин був проведений аналіз за допомогою ВЕРХ на колонці з оптично 
активним носієм. 
  

1. Синтез фосфорильованих пептидоміметиків із збереженням оптичної чистоти 
хірального центру з використанням похідних 1,3-оксазолу 

 
1.1. Введення хіральних аміноалкільних залишків у положення 2 похідних 5-амі-

но-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти. Для синтезу похідних 5-аміно-1,3-оксазол-4-ілфос-
фонової кислоти з хіральними аміноалкільними залишками у положенні 2 циклу нами ви-
користано перетворення, котрі представлені на схемах 2 та 3. З цією метою вперше введено в 
конденсацію з хлоралем аміди фталімідозахищених природних α-амінокислот – L-аланіну,  
L-валіну та L-лейцину. Так, при нагріванні амідів (1а-в) із хлоралем у присутності каталітич-
ної кількості концентрованої сірчаної кислоти з високими виходами одержуються продукти 
конденсації (2а-в) (схема 2). Аналіз даних хромато-мас-спектрів показує, що завдяки утво-
ренню нового асиметричного центру хлоральаміди (2а-в) виділяються у вигляді двох діасте-
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реомерів у співвідношенні 1:1. Обробка їх хлористим тіонілом приводить до тетрахлороетил-
амідів (3а-в), які з триетилфосфітом дають продукти перегрупування Арбузова – N-фталімі-
дозахищені діетилові естери 1-ациламіно-2,2,2-трихлороетилфосфонових кислот (4а-в), котрі 
згідно хромато-мас-спектрів та спектрів ЯМР 31Р утворюються у вигляді двох діастереомерів 
у співвідношенні 1:1.  

 
 

Схема 2 
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З метою з’ясування можливості використання амідо(трихлоро)етилфосфонатів (4а-в) 
в оксазольній циклізації  та застосування їх для введення оптично активних аміноалкільних 
замісників у положення 2 похідних 1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти, нами досліджена 
взаємодія сполук (4а-в) з морфоліном. Так, нагрівання (60-65°С) N-фталімідозахищених 
діетилових естерів 1-ациламіно-2,2,2-трихлороетилфосфонових кислот (4а-в) з еквімольною 
кількістю морфоліну у присутності надлишку триетиламіну дає N-фталімідозахищені діе-
тилові естери 2-аміноалкіл-5-морфоліно-1,3-оксазол-4-ілфосфонових кислот (5а-в) (схема 3). 
При обробці сполук (4а-в) надлишком морфоліну при 20-25°С також утворюється 
оксазольний цикл, але додатково відбувається розкриття фталімідного фрагменту, що при-
водить до діамідів фталевої кислоти (6а-в) (схема 3).  
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Схема 3 
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R = Me (а), i-Pr (б), i-Bu (в)  
 

Зняття фталімідного захисту сполук (5а-в) та (6а-в) здійснювали гідразингідратом, в 
результаті чого отримували невідомі раніше фосфорильовані 2-аміноалкіл-1,3-оксазоли  
(7а-в) з високими виходами. 
 

1.2. Використання похідних 5-аміно-2-аміноалкіл-1,3-оксазол-4-ілфосфонової 
кислоти для синтезу фосфорильованих дипептидоміметиків із збереженням оптичної 
чистоти хірального центру. Відомо, що 4-фосфорильовані похідні 5-аміно-1,3-оксазолу є 
нестійкими у кислому середовищі, що приводить до розкриття оксазольного циклу. Цей факт 
використано у нашій роботі, при цьому знайдено, що нагрівання фталімідозахищених 1,3-ок-
сазолів (5а-в) при 75°С у 70% водній оцтовій кислоті дає фталімідозахищені дипептидоміме-
тики (8а-в) з виходами 90-93% (схема 4). Дія ж водної оцтової кислоти на сполуки (6а-в) 
приводить до суміші неідентифікованих продуктів. Тому розщеплення 1,3-оксазольного кіль-
ця цих сполук проводили у більш м’яких умовах – у водному тетрагідрофурані при 20-25°С у 
присутності каталітичної кількості п-толуолсульфокислоти. При цьому фосфорильовані пеп-
тидоміметики (9а-в) були виділені з виходами 90-92%. Спроба провести розщеплення 1,3-ок-
сазольного циклу сполук (7а-в) як у оцтовій кислоті, так і в присутності TsOH·H2O не мала 
успіху. Обробка продуктів (8а-в) та (9а-в) гідразингідратом в етиловому спирті при 50-55°С 
приводить до утворення фосфорильованих дипептидоміметиків (10а-в). 

В спектрах ЯМР 13С та 1Н фосфонодипептидів (8-10) спостерігається подвійний набір 
сигналів ядер вуглецю та водню, що вказує на наявність двох діастереомерів. В спектрах 
ЯМР 31Р присутні два сигнали ядер фосфору у співвідношенні 1:1. Ці дані свідчать про те, 
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що розщеплення у кислому середовищі 1,3-оксазольного циклу до похідних фосфоногліцину 
з утворенням нового хірального центру відбувається не стереоселективно. 

 

Схема 4 
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H
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O
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P(O)(OEt)2

N
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O

P(O)(OEt)2

PhtN

R

8а-в (90-93%) 9а-в (90-92%)

10а-в (79-91%)

(61-65%)5а-в 6а-в (63-68%)

AcOH, H2O  
75 °C

TsOH . H2O
20-25 °C

R = Me (а), i-Pr (б), i-Bu (в)

50-55 °C 50-55 °C

N2H4  H2O
. N2H4  H2O

.

 
 

В процесі перетворень (1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(7) та (5)→(8)→(10) не можна виклю-
чати рацемізацію асиметричного центру залишків L-аланіну, L-валіну та L-лейцину. Тому 
для сполук (5а-в), (7а), (8а) та (10а) було проведено ВЕРХ дослідження на колонці з 
хіральним носієм (CHIRALPAK® 1A). Аналіз результатів досліджень показав, що 1,3-оксазо-
ли (5а-в) і (7а) представлені одним енантіомером, а фосфонодипептиди (8а) та (10а) – у виг-
ляді однієї пари стереоізомерів, які є діастереомерами. В якості зразків порівняння за опи-
саними вище схемами синтезовані рацемати цих сполук, виходячи з D,L-аланіну, D,L-валіну 
та D,L-лейцину, для яких спостерігається наявність 4 стереоізомерів. Це свідчить про те, що 
введення залишків L-аланіну, L-валіну та L-лейцину до амідів фосфоногліцину відбувається 
без рацемізації асиметричного центру амінокислотного залишку. 

З метою вивчення впливу асиметричних атомів вуглецю на біологічні властивості 
сполук (8) та (10) нами були синтезовані їх аналоги (12а-е) та (13а-д), що містять лише один 
хіральний центр. Для цього використані доступні фталімідні похідні 2-аміноалкіл-1,3-окса-
зол-4-ілфосфонових кислот (11а-е), синтезовані у нашому відділі К.М. Кондратюком 
[Kondratyuk K. et al. – Tetrahedron. – 2013. – 69. – P. 6251], котрі при нагріванні (75°С) у 70% 
водній оцтовій кислоті, як показано нами, в результаті розкриття циклу дають із високими 
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виходами фталімідозахищені фосфорильовані пептидоміметики (12а-е) (схема 5). Зняття 
фталімідного захисту здійснювали гідразингідратом (50-55°С, 3-4 год), при цьому були 
отримані пептидоміметики (13а-д), що містять залишок гліцину або β-аланіну. 

Схема 5 
 

O

O
PhtN

N
H

P(O)(OEt)2

NR R
n
 

O

O
NH2 N

H

P(O)(OEt)2

NR R
n
 

NR R
N

O

P(O)(OEt)2

PhtN
n

 

12 а-е (88-96%) 13 а-д (75-78%)11 а-е

AcOH, H2O  

75 °C 50-55 °C

n= 1 NR R = N(CH2)5 (a), N(CH2)4O (б), NHCH2Ph (в);

n= 2 NR R = N(CH2)5 (г), N(CH2)4O (д), NHCH2Ph (e)

1  2
1  2 1  2

1  2

1  2

. N2H4  H2O

 
 

Характерним для сполук (12а-е) та (13а-д) є наявність у спектрах ЯМР 1Н сигналу 
метинового протону угруповання NH-CH-P, який проявляється у вигляді дублету дублетів в 
області 5.11-5.59 м.ч. з КССВ 3JHH =6.2-9.0 Гц та 2JHР = 17-20 Гц. Сигнали первинної 
аміногрупи сполук (13а-в) та (13г, д) знаходяться в області 1.97-3.04 м.ч. та 8.17-8.28 м.ч. 
відповідно.  
  

1.3. Використання похідних 5-аміно-2-аміноалкіл-1,3-оксазол-4-ілфосфонової 
кислоти для синтезу фосфорильованих трипептидоміметиків із збереженням оптичної 
чистоти хірального центру. На прикладі сполуки (7а) нами синтезований фосфоровмісний 
трипептидоміметик (15) (схема 6), а також вивчена можливість рацемізації хірального центру 
в процесі ацилювання первинної аміногрупи 1,3-оксазолу (7а) фталімідогліцином та 
розкриття оксазольного циклу продукту (14) водною оцтовою кислотою при 75°С.  

 
Схема 6 
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14 (60%)

15 (90%)

HOBt, EDCI

 
 

З цією метою сполуки (14) та (15) проаналізовано на колонці ВЕРХ з хіральним 
носієм (CHIRALPAK® 1A). Результати експерименту показали, що 1,3-оксазол (14) 
представлений одним енантіомером, а продукт розкриття циклу (15) являє собою суміш двох 
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стереоізомерів, які є діастереомерами (співвідношення 1:1). Синтезований нами рацемат 
трипептидоміметика (15), що містить фрагмент D,L-аланіну, являє собою суміш чотирьох 
стереоізомерів у співвідношенні 1:1:1:1.  

Таким чином, нами доведено, що в умовах пептидного синтезу та розкритті 
1,3-оксазольного циклу при одержанні фосфорильованого трипептидоміметика (15) 
рацемізація хірального центру не відбувається. 
 

2. Азлактонний метод синтезу ненасичених фосфорильованих пептидоміметиків 
 

2.1. Синтез фосфорильованих дегідродипептидоміметиків. З метою розширення 
можливості одержання фосфоровмісних пептидоміметиків нами використано властивість 
ненасичених азлактонів розкривати цикл при дії амінів, що приводить до утворення похідних 
дегідроамінокислот. Так, при дії на 4,5-дигідро-1,3-оксазол-5-он (16) амідів фосфоногліцину 
(17а, б) нами одержані фосфоровмісні пептидоміметики (18а, б), у яких фрагмент дегідроамі-
нокислоти зв’язаний із залишком фосфоногліцину (схема 7). 

 
Схема 7 

 

O
NH2 NR R

P(O)(OEt)2

1  2
O

N
H

P(O)(OEt)2O

O

N
H

Ph NR R

С6H4Me-

O

N

OPh

C6H4Me-p

16 17а, б 18а, б (70-74%)

p

+

NR R = N(CH2)4O (a), NH-Bu-i (б)1  2

C6H6

50 °C 1  2

 
Розкриття азлактонного циклу (16)→(18) добре прослідковується за допомогою 

ІЧ спектрів, у котрих зникає інтенсивна смуга поглинання при 1760 см-1 (С=О, азлактон) та 
з’являються додаткові смуги при 1655-1660 см-1 (С=О, амід) та при 3401-3405 см-1 (NH). 
 

2.2. Синтез фосфорильованих дегідротрипептидоміметиків. Азлактон (16) був 
використаний для подовження ланцюга дегідропептидів шляхом взаємодії його з діетилови-
ми естерами 5-аміно-2-аміноалкіл-1,3-оксазол-4-ілфосфонових кислот (19а-е) (схема 8). 
Нагрівання азлактону (16) з 1,3-оксазолами (19а-е) у бензолі приводить до розкриття 
оксазолонового циклу і утворення сполук (20а-е). Розщеплення 1,3-оксазольного кільця 
сполук (20а-д) здійснювали водною оцтовою кислотою, при цьому фосфорильовані пептидо-
міметики (21а-д) одержуються з майже кількісними виходами і не потребують додаткової 
очистки. Дегідропептиди (20а, г) та (21а, г) були перетворені у відповідні похідні насичених 
пептидів (22а, г) відновленням цинком у кислому середовищі. Як виявилось, таке відновлен-
ня пептидоміметиків (21а, г) відбувається складно і отримати у чистому вигляді сполуки 
(22а, г) не вдалось. Набагато кращі результати дає відновлення 1,3-оксазоловмісних пептидо-
міметиків (20а, г), яке відразу приводить до утворенням продуктів (22а, г) без виділення 
проміжних сполук (21а, г).  
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Схема 8 
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16 19а-е

Zn, AcOH, HCl, H2O

22а, г (70-75%)

n= 1 NR R = N(CH2)5 (a), N(CH2)4O (б), NHCH2Ph (в);

n= 2 NR R= N(CH2)5 (г), N(CH2)4O (д), NHCH2Ph (е)

p p

20а-е (82-85%)

21а-д (90-92%)

+

75 °C 5-10 °C

5-10 °C

50 °C

рр

1  2 1  2

1  2 1  2

1  2

1  2
 

 

Відновлення (20)→(22) супроводжується появою двох асиметричних атомів вуглецю, 
і як наслідок, у спектрах ЯМР 31Р фіксуються два сигнали ядер фосфору, котрі свідчать про 
те, що сполуки (22а, г) утворюються у вигляді двох діастереомерів. У спектрах ЯМР 1Н 
сигнал метинового протону угруповання NHCHСН2 проявляється у вигляді мультиплету в 
області 4.70-5.00 м.ч., а сигнали метиленової групи – при 2.95-3.31 м.ч. також у вигляді 
мультиплетів. 

Як видно зі схеми 8, ключовою стадією у синтезі фосфорильованих дегідротрипепти-
доміметиків є перетворення (16)+(19а-е)→(20а-е). Нами показано, що результат такої взає-
модії суттєво залежить від умов проведення реакції. Так, у середовищі крижаної оцтової 
кислоти виділити очікувані продукти (20а-е) із реакційної суміші не вдалося. Згідно даних 
хромато-мас-спектрів серед продуктів реакції ідентифіковані ацетильні похідні амінооксазо-
лів (19). При кип'ятінні у діоксані поряд із пептидоміметиками (20) утворюються також 
похідні імідазолону (23) (схема 9) із виходами 16-20%, які були виділені у чистому вигляді 
перекристалізацією із водного етанолу.  

Один із продуктів (23а) був використаний нами для синтезу фосфорильованого пепти-
доміметика (24) із імідазолоновим фрагментом (схема 9). 
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Схема 9 
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NR R =N(CH2)5 (a), N(CH2)4O (б ) 

pp

1  2

1  2

для   23а

 
 
 

Перетворення (23а)→(24) здійснювали у оцтовій кислоті при 75°С. Про розкриття  
1,3-оксазольного кільця свідчить наявність у ЯМР 1Н спектрі фосфонату (24) сигналу мети-
нового протона угруповання NH-CH-P у вигляді дублета дублетів при 5.50 м.ч. При цьому 
сигнал протонів метиленової групи зміщується в область сильного поля і проявляється у 
вигляді синглету при 4.47 м.ч., а сигнал протона амідного залишку знаходиться при 7.39 м.ч. 
у вигляді дублету. В ІЧ спектрі коливання груп С=О проявляються у вигляді інтенсивних 
смуг при 1721 см-1, 1670 см-1 та широкої інтенсивної смуги при 1642 см-1. 

Азлактонний метод синтезу дегідропептидів дає можливість цілеспрямовано вводити 
залишки дегідроамінокислот у фосфорильовані пептидоміметики. На схемах 10 та 11  предс-
тавлено більш складний випадок одержання пептидоміметиків, що містять залишок дегідро-
тирозину.  

 
 

Схема 10 
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Ph

27 а,б 28 а,б

MeCN

26 a,б25

29 a,б



R= H (а), Me (б)
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З цією метою нами вивчена взаємодія 4-[(4-ацетоксибензиліден)-2-феніл-1,3-оксазол-

5(4Н)-она (25) з діетиловим естером [2-(амінометил)-5-морфоліно-1,3-оксазол-4-іл]фос-
фонової кислоти (26а), а також із діетиловим естером S-[2-(1-аміноетил)-5-морфоліно-1,3-ок-
сазол-4-іл]фосфонової кислоти (26б), який містить оптично активний атом вуглецю. 
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Виявилось, що така взаємодія протікає складно, згідно даних хромато-мас-спектрів утво-
рюється суміш продуктів (27), (28) і (29). Утворення двох останніх можна уявити як ре-
зультат ацетилювання аміногрупи 1,3-оксазолів (26а, б) сполуками (27а, б): (26а, б) + 
(27а, б)→(28а, б)+(29а, б). Суміш речовин (27), (28) та (29) у співвідношенні ~ 6:2:1 (згідно 
даних хромато-мас-аналізу) не розділяли на індивідуальні сполуки, а піддавали короткочас-
ному кип’ятінню у 25%-ому розчині аміаку, при цьому із реакційної суміші були виділені по-
хідні дегідротирозину (28а, б) із виходами 68-71%. Наявність кута обертання поляризованого 
світла сполукою (28б) ([α]D -22.4) свідчить про стереоселективність взаємодії S-2-(1-аміно-
етил)-1,3-оксазолу (26б) із азлактоном (25). Нагрівання сполук (28а, б) у суміші оцтова 
кислота-вода (5:1) приводить до розкриття 1,3-оксазольного циклу і утворення фосфо-
рильованих дегідротирозиновмісних трипептидів (30а, б), які були виділені у аналітично 
чистому вигляді із виходами 90-93% (схема 11). 

 
 

Схема 11 
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Про протікання реакції (28)→(30) свідчать дані спектрів ІЧ, ЯМР 1Н, 13С та 31Р. Харак-
терним сигналом для сполук (30) є наявність у спектрах ЯМР 1Н мультиплета при 5.39-
5.44 м.д., який відповідає утвореному угрупованню NH-CH-P. Крім того, у їх ІЧ-спектрах 
відсутні смуги поглинання 5-аміно-1,3-оксазольного кільця в області 1611-1607 см-1. Слід 
також відмітити, що трипептид (30б), який містить два асиметричних центри, є оптично 
активним ([α]D +5.2), а в його спектрах ЯМР 1Н і 31Р спостерігається подвійний набір 
сигналів однакової інтенсивності, що свідчить про наявність двох діастереомерів. 

 
2.3. Синтез пептидоміметиків, що містять термінальну фосфорильну групу.  
 
Азлактонний метод синтезу був використаний нами також для одержання нових 

дегідропептидів (31, 33) та дипептиду (35), що містять термінальну фосфорильну групу (схе-
ма 12). З цією метою розкриття азлактонного циклу 4-[(4-метилфеніл)метиліден]-2-феніл-4,5-
дигідро-1,3-оксазол-5(4H)-ону (16), 4-дихлорометиліден-2-феніл-4,5-дигідро-1,3-оксазол-
5(4H)-ону (32) та 4-(2,3-дигідро-1,3-бензооксазол-2-іліден)-2-феніл-4,5-дигідро-1,3-оксазол-
5(4H)-ону (34) здійснювали діетиловим естером амінометилфосфонової кислоти. Дегідропеп-
тиди (31, 33) та фосфонопептид (35) виділені із високими виходами. 
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Схема 12 
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Структури сполук повністю узгоджується із даними ЯМР 1Н та ІЧ-спектрами. В їх 
ІЧ-спектрах відсутні смуги поглинання при 1713-1802 см-1, що характеризують екзоциклічну 
карбонільну групу оксазолонових продуктів (16, 32, 34), натомість з’являються смуги С=О 
груп при 1645-1655 см-1 та NH при 3037-3265 см-1. В ЯМР 1Н спектрах фосфонопептидоміме-
тиків (31, 33, 35) метиленова група проявляється у вигляді мультиплету при 2.85-3.70 м.ч. 
Для продукту (35) додатково спостерігаються сигнали протонів угруповання –NH-CH-Ht у 
вигляді двох однопротонних дублетів при 6.18 м.ч. (СН) і 9.44 м.ч. (NH) з JHH = 8.0 Гц. 

 
3. Вивчення біологічної активності синтезованих речовин 
 
Порівняння структури синтезованих нами сполук із відомими біорегуляторами 

показало явну перспективність пошуку серед них інгібіторів ферментів, імуномодуляторів, 
бактерицидів, фунгіцидів, антивірусних, протипухлинних та ін. препаратів. У своїй роботі ми 
основну увагу зосередили на дослідженні їх фунгістатичної, судинорозширюючої та проти-
вірусної активності. 

 
3.1. Фунгістатична активність та вплив на деякі функції клітин крові людини 

вивчалась для сполук, наведених в п. 2.2, in vitro диско-дифузійним методом у порівнянні зі 
стандартним референс-перепаратом флуконазолом за зонами затримки росту культури 
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Candida ablicans M 885 ATCC 10231. Найактивнішою речовиною проти даної культури 
виявилася сполука (20а) при мікробному навантаженні 1·105 КУО (колонієутворюючі 
одиниці) в 1 мл посівного матеріалу, проте її фунгістатичний ефект на 34% поступався 
референс-препарату. Знайдено, що в основі механізму дії сполуки лежить пригнічення 
активності ферментів біосинтезу ергостероду гриба Candida ablicans– С14- α-деметилази та 
фарнезилдифосфатсинтази. Як потенційний антимікотичний засіб, фосфорильований пеп-
тидоміметик (20а) при потраплянні до організму може змінювати показники морфофунк-
ціонального стану клітин крові людини. Тому для неї були вивчені показники реакцій осмо-
тичного гемолізу еритроцитів та швидкості осідання еритроцитів, а також був проведений 
тест на відновлення нітросинього тетразолію нейтрофільними лейкоцитами крові людини 
(НСТ-тест). Дані експерименту свідчать, що пептидоміметик (20а) не виявив впливу на 
реакцію осмотичного гемолізу еритроцитів і достовірно пригнічував реакцію швидкості 
осідання еритроцитів на 69%. НСТ-тест показав, що додавання сполуки у зразки крові викли-
кало не лише збільшення кількості активованих клітин, але й на 30% підвищувало ступінь їх 
активації. Це свідчить про те, що фосфорильований пептидоміметик (20а) є потенційним 
антимікотиком, який не володіє гемолітичною дією. На основі експериментальних даних про 
вплив на деякі функції клітин крові людини можна також зробити висновок, що сполука 
(20а) є активатором киснево-залежних внутрішньоклітинних мікробіцидних систем 
нейтрофілів-фагоцитів, які контролюються НАДФ·Н-оксидазою, так як поява у клітині 
активних форм кисню може приводити не лише до збільшення її антимікробного потенціалу, 
але й до активації тканинного метаболізму та реакційної здатності неспецифічного імунітету 
людини. Все це підтверджує перспективність подальшого вивчення сполуки (20а) та інших 
фосфорильованих пептидоміметиків як потенційних антимікотичних лікарських засобів. 

 
3.2. Судинорозширююча активність синтезованих сполук вивчалась за впливом на 

тонус ізольованих сегментів аорти щурів, що показало вазодилатуючу активність серед 
похідних фосфонопептидоміметиків за їх дією на попередньо скорочені фенілефрином 
судини. Найбільшу активність виявили діетилові естери 5-алкіламіно-2-{N-[N-бензоїл-(4-ме-
тилбензиліден)гліцил]амінометил}-1,3-оксазол-4-ілфосфонових кислот (20а) та (20в), які 
починаючи з порівняно низької концентрації (1·10-6 М) достовірно зменшували тонус 
активованих фенілефрином судин до 90.3±2.7% і 89.1±2.8% відповідно, у концентрації 
5·10-6 М - 43.5±2.5% і 33.3±2.2% відповідно, а у концентрації 1·10-5 М – 22.2±1.0% і 
27.1±1.1% відповідно. Інші сполуки виявили нижчу активність при концентрації 1·10-5 М: 
(20б) – 81.21±2.7%, (21б) – 71.2±2.5%, (21г) – 45.2±1.8%, (21д) – 85.2±2.9%. В якості 
референс-препарату слугував нітрендипін, як інгібітор потенціал-залежних Са2+-каналів  
L-типу, для якого судинорозширююча активність становить 89.0±2.7% (1·10-6 М), 
33.2±2.6% (5·10-6 М), 29.1±1.9% (1·10-5 М). Так як концентраційні залежності вазодилатуючої 
активності синтезованих нами пептидоміметиків (20а) та (20в) і нітрендипіну схожі, це може 
свідчити про опосередкованість виявленого вазодилатуючого ефекту даних сполук пригні-
ченням кальцієвої системи сигналізації. Враховуючи ключову роль ендотелію в регуляції 
тонусу судин за рахунок ендотеліальних вазодилатуючих факторів (простацикліну, оксиду 
азоту та ендотеліального гіперполяризуючого фактора), які синтезуються клітинами ендо-
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телію при збільшенні в їх цитозолі концентрації Са2+, нами проведені додаткові дослідження 
впливу найбільш активної сполуки (20а) на тонус сегментів аорти щурів з видаленим 
ендотелієм порівняно з інтактними судинами. Проте, дослідження не виявили суттєвих 
розбіжностей вазодилатуючої активності сполуки (20а) при її дії на судини з видаленим 
ендотелієм порівняно з інтактними, що свідчить про безпосередній вплив синтезованих 
сполук на м’язові клітини судин. Для більш детального аналізу молекулярного механізму 
вазодилатаційного ефекту синтезованих сполук на кальцієву систему сигналізації нами 
додатково досліджена динаміка ініційованого фенілефрином скорочення судин при дії 
нітрендипіну та діетилового естеру 5-піперидино-2-{N-[N-бензоїл-(4-метилбензиліден)глі-
цил]амінометил}-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти (20а) в буфері Кребса. Отримані дані 
свідчать про можливу опосередкованість виявленої вазодилатуючої активності синтезованих 
пептидоміметиків інгібуванням потенціал-залежних Са2+-каналів плазматичних мембран 
гладеньком’язових клітин судин. 

 
3.3. Антивірусна активність. Противірусну активність синтезованих сполук вивчали 

в Національному інституті алергічних та інфекційних хвороб в рамках міжнародної прог-
рами ААСF Південного наукового центру США. При дослідженні визначали індекси 
інгібування вірусної реплікації (EC50) та цитотоксичну дозу для незараженої клітини (СС50). 
Антивірусна активність кожної протестованої сполуки виражалась хіміотерапевтичним 
індексом (SI50), як відношення СС50 до ЕС50. Високі показники активності по відношенню до 
Human papillomavirus (Cell Line: HEK 293) продемонстрував діетиловий естер (2-(бензил-
аміно)-1-{[(1,3-діоксо-1,3-дигідро-2Н-ізоіндол-2-іл)ацетил]аміно}-2-оксоетил)фосфонової 
кислоти (12в), котрий містить один хіральний центр (ЕС50 = 9.58 мкг/мл, 
СС50 > 100.00 мкг/мл, SI50 > 10) та діетиловий естер 5-піперидино-2-{N-[N-бензоїл-(4-метил-
бензиліден)гліцил]амінометил}-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти (20а) (ЕС50 = 9.24 мкг/мл, 
СС50 > 100.00 мкг/мл, SI50 > 11), що значно перевищують референс-препарат Cidofovir 
(EC50 = 148.00 мкг/мл, CC50 > 200.00 мкг/мл, IC50 > 1). Варто зауважити, що розкриття 1,3-ок-
сазольного циклу сполуки (20а)→(21а) привело до зменшення противірусної активності 
отриманої речовини. Дослідження структурних особливостей «речовин-лідерів» можуть 
бути перспективними для подальшого синтезу нових аналогів з більшою активністю. 
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ВИСНОВКИ 
 

Узагальнення результатів дисертаційної роботи свідчить про цінність 4-фосфо-
рильованих похідних 1,3-оксазолу та ненасичених 1,3-оксазол-5(4Н)-онів для препаративних 
синтезів нових фосфорильованих пептидоміметиків, що викликає широкі можливості для 
пошуку серед них біорегуляторів різної дії. 

 
1. Розроблено препаративний метод введення хіральних аміноалкільних замісників у 

положення 2 похідних 5-аміно-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти на основі 
фталімідозахищених амідів L-аланіну, L-валіну та L-лейцину. 
 

2. Показано, що вище згадані похідні 1,3-оксазолу при кислотному гідролізі дають 
фосфорильовані ди- та трипептидоміметики із збереженням оптичної чистоти 
хірального центру. 

 
3. Здійснено зручний метод синтезу фосфорильованих дегідропептидоміметиків 

розщепленням 1,3-оксазол-5(4Н)-онового циклу амідами фосфоногліцину. 
 

4. З’ясовано, що діалкілові естери 5-аміно-2-аміноалкіл-1,3-оксазол-4-ілфосфонових 
кислот легко розкривають азлактонний цикл з утворенням нових похідних 1,3-ок-
сазолу, котрі при регіоселективному гідролізі дають фосфорильовані дегідро-
трипептидоміметики. Останні були відновлені цинком в оцтовій кислоті до відпо-
відних фосфорильованих трипептидоміметиків. 

 
5. На основі ненасичених азлактонів та діетилового естеру амінометилфосфонової 

кислоти синтезовано нові представники пептидоміметиків із термінальною 
фосфорильною групою. 

 
6. Проведено первинні біологічні дослідження ряду синтезованих речовин. Серед них 

знайдено сполуки із бактеріостатичною, судинорозширюючою та противірусною 
активностями. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Лукашук О. І. Синтез нових фосфорильованих пептидоміметиків на основі 
похідних 1,3-оксазолу. – Рукопис. 

 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 

02.00.10 – біоорганічна хімія. – Інститут біоорганічної та нафтохімії Національної Академії 
Наук України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена розробці зручних способів одержання фосфорильованих 
пептидоміметиків на основі доступних 1,3-оксазолів та 1,3-оксазол-5(4Н)-онів. Розроблено 
препаративні методи введення хіральних аміноалкільних замісників у положення 2 похідних 
5-аміно-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти на основі фталімідозахищених амідів L-аланіну, 
L-валіну та L-лейцину. Проведено кислотний гідроліз останніх, в результаті чого отримано 
фосфорильовані ди- та трипептидоміметики із збереженням оптичної чистоти хірального 
центру. 

Здійснено синтез фосфорильованих дегідродипептидоміметиків розщепленням 1,3-ок-
сазол-5(4Н)-онового циклу амідами фосфоногліцину.  

Показано, що діалкілові естери 5-аміно-2-аміноалкіл-1,3-оксазол-4-ілфосфонових 
кислот легко розкривають азлактонний цикл з утворенням нових похідних 1,3-оксазолу, котрі 
при регіоселективному гідролізі дають фосфорильовані дегідротрипептидоміметики.  

Розкриттям циклу 4-[(4-метилфеніл)метиліден]-2-феніл-4,5-дигідро-1,3-оксазол-5(4Н)-
ону, 4-дихлорометиліден-2-феніл-4,5-дигідро-1,3-оксазол-5(4Н)-ону та 4-(2,3-дигідро-1,3-бен-
зооксазол-2-іліден)-2-феніл-4,5-дигідро-1,3-оксазол-5(4Н)-ону діетиловим естером аміно-
метилфос–фонової кислоти отримано нові пептидоміметики із термінальною фосфорильною 
групою. 

Первинні біологічні дослідження дали можливість знайти серед синтезованих сполук 
речовини з фунгістатичною, судинорозширюючою та противірусною активностями. 

Ключові слова: фосфорильовані пептидоміметики, 1,3-оксазол, 1,3-оксазол-5(4Н)-он, 
фосфоногліцин, фунгістатична, вазодилатуюча та противірусна активність. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Лукашук Е.И. Синтез новых фосфорилированных пептидомиметиков на основе 

производных 1,3-оксазола. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.10 – биоорганическая химия. Институт биоорганической химии и 
нефтехимии Национальной Академии Наук Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена разработке удобных методов получения новых 
фосфорилированных пептидомиметиков на основе доступных производных 1,3-оксазола и  
1,3-оксазол-5(4Н)-она. В процессе выполнения этой работы решены следующие задачи: 
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 разработан препаративный метод введения хиральных аминоалкильных заместителей в 
положение 2 производных 5-амино-1,3-оксазол-4-илфосфосфоновой кислоты на основе 
фталимидозащищенных амидов L-аланина, L-валина и L-лейцина; 

 с помощью производных 5-амино-2-аминоалкил-1,3-оксазол-4-илфосфоновой кислоты 
синтезированы новые фосфорилированные дипептиды и трипептиды с сохранением 
оптической чистоты хирального центра; 

 исследовано раскрытие 4-[(4-метилфенил)метилиден]-2-фенил-4,5-дигидро-1,3-оксазол-
5(4Н)-онового цикла амидами фосфоноглицина; 

 получено экспериментальное подтверждение биорегуляторных свойств синтезирован-
ных веществ. 

Подобраны условия региоселективного раскрытия 1,3-оксазольного ядра производных 
5-амино-2-аминоалкил-1,3-оксазол-4-илфосфоновой кислоты с получением фосфорилирован-
ных дипептидов. Показана возможность ацилирования первичной аминогруппы указанных 
1,3-оксазолов фталимидоглицином и последующего раскрытия 1,3-оксазольного ядра, что 
дало возможность получить фосфорилированные трипептиды. Доказано отсутствие 
рацемизации введенных оптически активных аминокислотных остатков. 

Показано, что при действии на 4,5-дигидро-1,3-оксазол-5(4Н)-оны амидов 
фосфоноглицина образуются фосфорсодержащие пептидомиметики, у которых фрагмент 
дегидроаминокислоты связан с остатком фосфоноглицина. 

Выяснено, что раскрытие 1,3-оксазол-5(4Н)-онового цикла диалкиловыми эфирами 
 5-амино-2-аминоалкил-1,3-оксазол-4-илфосфоновых кислот и последующий гидролиз 1,3-ок-
сазольного кольца приводят к образованию новых фосфорилированных дегидротрипептидо-
миметиков. Данный метод был использован для введения остатка дегидротирозина в 
фосфорилированные пептиды. 

Проведено раскрытие цикла 4-[(4-метилфенил)метилиден]-2-фенил-4,5-дигидро-1,3-ок-
сазол-5(4Н)-она, 4-дихлорметилиден-2-фенил-4,5-дигидро-1,3-оксазол-5(4Н)-она и 4-(2,3-ди-
гидро-1,3-бензоксазол-2-илиден)-2-фенил-4,5-дигидро-1,3-оксазол-5(4Н)-она диэтиловым эфи-
ром аминометилфосфоновой кислоты, что привело к новым пептидомиметикам, содержащим 
терминальную фосфорильную группу. 

Среди синтезированных фосфорилированых пептидомиметиков найдены вещества 
обладающие фунгистатической, вазодилатирующей и противовирусной активностями. 

Ключевые слова:  фосфорилированные пептидомиметики, 1,3-оксазол, 1,3-оксазол-
5(4Н)-он, фосфоноглицин, фунгистатическая, вазодилатирующая и противовирусная 
активность. 
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ANNOTATION 
 

Lukashuk O.I. Synthesis of New Phosphorylated Peptidomimetics on the Basis of 1,3-Oxa-
zoles Derivatives. – A manuscript. 

 
Dissertation for the Candidate of Chemical Science degree in speciality 02.00.10 – Bioorganic 

Chemistry. – Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of 
Ukraine, Kiev, 2015. 

The thesis is devoted to development of convenient methods for synthesis of phosphorylated 
peptidomimetics on the basis of available1,3-oxazoles and 1,3-oxazol-5(4H)-ones. Starting from 
phthalimidoalkanoylamines (amino-protected derivatives of L-alanine, L-valine, and L-leucine), a 
straightforward synthetic route to 5-amino-1,3-oxazol-4-ylphosphonic acid derivatives containing a 
chiral aminoalkyl substituent on the 2-position of the oxazole ringwas proposed, wich were further 
used to obtain phosphonodi- and tripepetides with the original optical purity retention. 

Synthesis of phosphorylated dehydropeptidomimetics by 1,3-oxazol-5(4H)-one ring cleavage 
with phosphonoglycine amides was perfomed. 

It was shown that 5-amino-2-aminoalkyl-1,3-oxazol-4-yl phosponic acids dialkyl esters can 
easy open azlactone cycle to give new derivatives of 1,3-oxazole, wich transform to phosphorylated 
dehydropeptidomimetics when regioselectively hydrolyzed. 

New peptidomimetics with terminal phosphoryl group were obtained by the ring opening of 
 4-[(4-methylphenyl)metyliden]-2-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-5(4H)-one, 4-dicloromethyliden-2-
phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-5(4H)-one, and 4-(2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-2-ylyden)-2-phenyl-
4,5-dihydro-1,3-oxazole-5(4H)-one with aminometylphosphonic acid dietyl ester. 

When preliminary biologically studied compounds obtained shown fungistatic, vasodilating, 
and antiviral activities. 

Keywords: phosphorylated peptidomimetics, 1,3-oxazoles, 1,3-oxazol-5(4H)-ones, phospho-
noglycine, fungistatic, vasodilating, and antiviral activities. 

 
 


