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ПЕРЕДМОВА 

 

Біоорганічна хімія як наука на сьогодні є самостійним розділом 

великого масиву знань про життя, зокрема, в частині будови і функцій 

низькомолекулярних біорегуляторів і біополімерів. Значною мірою вона 

ґрунтується на засадах органічної хімії, яка забезпечує створення 

своєрідних інструментів для вивчення біологічних процесів і контролю 

за їх перебігом. Саме тому один із головних напрямів досліджень в 

біоорганічній хімії пов‘язаний з синтезом органічних молекул та 

вивченням їх біоактивності. Фундаментальні знання в області 

біоорганічної хімії необхідні, серед іншого, для розробки нових 

лікарських препаратів, зокрема, для конструювання структур, вибору 

потенційної біологічної мішені, комп‘ютерного моделювання та 

експериментального вивчення біоактивності.  

Синтез і вивчення потенційно біоактивних органічних речовин є 

головними в тематиці біоорганічних досліджень Інституту біоорганічної 

хімії та нафтохімії з часу його заснування академіком В.П. Кухарем 

понад 30 років тому. Стратегії цілеспрямованого синтезу грунтувалися 

на біоізостерних замінах в структурі органічних молекул, в тому числі 

шляхом введення фосфоро- і фторовмісних груп, та інших підходах, що 

забезпечують різноманіття синтезованих речовин. Було розроблено 

методи синтезу великої кількості малих і великих молекул, які можуть 

використовуватись як потенційні інгібітори ферментів, а також 

молекулярні скафолди і будівельні блоки для цілеспрямованого синтезу 

нових сполук. Слід зазначити, що вирішення багатьох синтетичних 

завдань вимагало принципово нових методологічних рішень, 

включаючи створення і застосування нових реагентів і встановлення 

загальних закономірностей синтетичних перетворень.  

Відомо, що фосфоро- і фтороорганічні та гетероциклічні молекули, 

похідні макроциклів, а також природні сполуки здатні специфічно 

зв‘язуватись спеціальними ділянками молекул-біомішеней, переважно 

ферментів, рецепторних та інших білків, тим самим впливаючи на 

функції живих клітин. Окрім таких досліджень in vitro, важливою є 

також оцінка активності органічних сполук на клітинному рівні та на 

організм в цілому. Теоретичні підходи включають застосування 

комп‘ютерних методів прогнозування і моделювання біоактивності, 

таких як QSAR (кількісне співвідношення структура-активність) 

молекулярний докінг, молекулярна динаміка тощо. Останнім часом 

поява нових технологій експериментального тестування біоактивності і 
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віртуального скринінгу привносить нове бачення проблем, пов‘язаних з 

вивченням хімічного простору, і формує нові концепції органічного 

синтезу з метою генерування біоактивних структур та їх оптимізації.  

Ця монографія об‘єднує низку наукових доповідей, представлених 

на 1 Українській конференції «Кухарівські хімічні читання», яка була 

проведена в 2019 р. в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії імені 

В.П. Кухаря НАН України і була присвячена актуальним проблемам 

синтезу, реакційної здатності і біологічної активності органічних та 

елементоорганічних сполук. Перший розділ (автор В.Д. Романенко) 

присвячено науковому вкладу академіка В.П. Кухаря у світову науку на 

прикладі синтезу елементоорганічних міметиків природних сполук, 

зокрема, амінофосфонових, амінофосфінових кислот, в тому числі 

фторовмісних. У другому розділі (автор О.І. Колодяжний) розглянуто 

розвиток методів синтезу хіральних фосфороорганічних аналогів 

природних і синтетичних речовин та інших фосфороорганічних сполук. 

Третій розділ (автор А.І. Вовк) включає результати вивчення фосфоро-

органічних інгібіторів фосфатаз. В четвертому розділі (автори В.І. 

Кальченко, О.А. Єсипенко, О.І. Кальченко, С.О. Черенок, В.І. Бойко; 

Інститут органічної хімії НАН України) подано результати синтезу і 

досліджень хіральних каліксаренів, в тому числі фосфоровмісних. 

П‘ятий розділ (автор І.І. Герус) присвячено синтезу та використанню 

фторовмісних будівельних блоків в біоорганічній хімії. У шостому 

розділі (автори В.С. Броварець, Е.Р. Абдурахманова, О.В. Головченко) 

викладено синтез та властивості фосфорильованих пептидоміметиків. 

Заключний розділ присвячено природним та модифікованим 

флавоноїдам (автори Хиля В.П., Горбуленко Н.В., Іщенко В.В., 

Москвіна В.С., Шабликіна О.В., Шокол Т.В.; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка). Звичайно, ця праця не є вичерпним 

оглядом. У всіх розділах приведено лише короткий аналіз літературних 

даних і переважно подано результати експериментальних робіт авторів 

та їх колег. Особливості викладу узагальненого матеріалу обумовлені 

широтою наукових питань, що обговорюються, та прагненням показати 

розвиток і взаємозв‘язок досліджень у світлі зазначеної тематики, що 

виконувалась впродовж останніх десятиліть.    

Сподіваюся, що книга буде корисною для науковців – спеціалістів в 

області біоорганічної, органічної і медичної хімії, а також викладачів 

вищих закладів освіти хіміко-біологічного профілю та аспірантів.  

 

А.І. Вовк 
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РОЗДІЛ 1 

 

ACADEMICIAN VALERY P. KUKHAR AND WORLD SCIENCE: 

DEVELOPMENT OF PHOSPHATE BIOISOSTERES 

 

V.D. Romanenko 

 

Academician Kukhar‘s contribution to chemical science is generally 

accepted. He was one of the leaders in the chemistry of organoelement 

mimetics of natural compounds and made a significant contribution to the 

development of bioorganic chemistry in Ukraine. Prof. Kukhar published 

about 700 research papers and about 35 scientific reviews. He was also the 

co-author or editor of the well-known books ―Aminophosphonic and 

Aminophosphinic Acids. Chemistry and Biological Activity‖ (Wiley & Sons, 

2000), ―Fluorine-containing Amino Acids: Synthesis and Properties‖ (Wiley 

& Sons, 1995), ―Amino Acids, Peptides and Proteins in Organic Chemistry‖ 

(Wiley-VCH, 2009), ―Химия биорегуляторных процессов‖ (Наукова 

Думка, 1992) [1-4]. For many years he was one of the world‘s leaders in the 

field of aminophosphonate chemistry and was awarded the prestigious 

International Arbuzov‘s Prize for a set of scientific results in the development 

of phosphorus chemistry in 2013 [5].  

Valery Kukhar began his career as a research worker in organic chemistry 

by joining the research group of Dr. Elena Abrazhanova at Dnepropetrovsk 

Chemical Engineering Institute while being a second-years student. Elena 

Abrazhanova has been at that time the dean of the Faculty of Organic 

Chemistry. She was a post-graduate student of Professor Alexander Kirsanov 

(1898-1994), who in 1949-1951 headed the Department of Organic 

Chemistry at the Dnepropetrovsk Metallurgical Institute. Dr. Abrazhanova 

had been engaged in the study of phosphazo compounds, a classic subject of 

investigation of his scientific teacher. It was not surprising that she drew 

Valery Kukhar into synthetic organoelement chemistry and introduced him to 

her scientific direction. Kukhar‘s first experimental results concerning 

arenesulfonamides were published in the Журнал Общей Химии (Journal of 

General Chemistry) [6], which at that time was the leading soviet chemical 

journal. There is no doubt that the young chemist was extremely fortunate to 

be involved in the scientific atmosphere of a modern chemistry, which was 

provided by highly educated and highly intelligent university‘s teachers. 
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In 1963, having a diploma of Chemical Engineering Institute, Valery 

Kukhar moved to Kyiv and became a post-graduate student of Alexander 

Kirsanov, an outstanding chemist and a remarkable man, who was a Director 

of the Institute of Organic Chemistry of Academy of Science of the Ukraine 

and head of the Department of Organophosphorus Compounds. Alexander 

Kirsanov was one of the students of Academician A.E. Chichibabin (1871-

1945), who in turn was a pupil of Academician V.V. Markovnikov (1838-

1904), who had passed the school of A.M. Butlerov (1821-1886), a student of 

Justus von Liebig (1803-1873) himself. For all these majestic figures of 

organic chemistry there were inherent depth of thinking and a vivid flight of 

ideas. Here are some memories left by Kukhar about his teacher: ―The most 

striking feature of the character of Kirsanov was an unceasing attraction to a 

new, yet unknown. He loved "chemical secrets" and their "investigation", 

was generous to new brilliant ideas and valued such traits from employees. 

For him, the main thing was not the "scientific pursuit" of a scientist, but his 

desire for creative interesting work and the ability to translate interesting 

ideas… He advised us not to follow others but to go our own way. Since 

then, these words have been, and still are, my motto‖ [7].  

Valery Kukhar was working hard on his thesis for the degree of PhD in 

chemistry (Candidate of Chemical Sciences), which he successfully defended 

on March 11, 1967. The topic of his thesis was ―Phosphorylation of 

dicarboxylic acid nitriles‖ [8]. After defending the thesis, Kukhar continues 

to work at the Institute of Organic Chemistry as a junior, then senior research 

fellow. His major chemistry topics in this period of his scientific career were 

halogenated polycyanohydrocarbons, α-haloalkylamines and their phos-

phorylated derivatives. The theme of Kukhar‘s thesis for degree of Doctor of 

Chemical Sciences (1974) was ―α-Chloroalkylamines and their derivatives‖ 

[9]. Scientific opponents on his doctoral defense were prominent Soviet 

scientists Academician I. Knunyants, Professor A. Yasnikov and Professor  

A. Dombrovsky. In his thesis Kukhar sums up his years of theoretical and 

experimental studies of trichloroalkylamines and phosphorylated derivatives 

of α-chloroalkylamines – trichlorophosphazo-α,α-dichloroalkanes. Academician 

Knunyants called this cycle of works elegant («изящным», in russ.) [10]. 

Among the many interesting and important reactions found by Kukhar is 

to single out one that has gained wide popularity. Studying the reaction of 

dichloromethaniminium chloride with triethyl phosphite, Kukhar, Pasternak, 

and Kirsanov performed the first authentic synthesis of methylidyntris-

phosphonates – representatives of geminal polyphosphonates bearing three 
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phosphonate (PO3H2) groups at the bridged carbon atom [11]. In the scientific 

literature these compounds have been termed "Kukhar's phosphonates" [12]. 

 

 
 

There has been a considerable interest in the preparation and use of the 

geminal trisphosphonates, XC(PO3R2)3, because of the widespread biome-

dical application of methylenebisphosphonates as mimetics of the endoge-

nous metabolites, i.g., inorganic pyrophosphates (PPi). A particularly 

interesting characteristic of trisphosphonates is the possibility of constructing 

systems based on Blackborn‘s conception of supercharged nucleotide 

analogues in which an additional negative charge is provided without 

elongation of the polyphosphate chain [13]. 

In the early 1980s, at the suggestion of the President of Academy of 

Sciences of the Ukrainian SSR Boris E. Paton, Valery Kukhar established the 

Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry whose task was the 

development of scientific researches on the border of organic chemistry, 

biology and medicine. Since that time, organoelement mimetics of natural 

amino acids has been ―a sharpening stone‖ in the activity of the Laboratory 

of Fine Organic Synthesis headed by Prof. Kukhar. 

The Kukhar‘s saga on the study of mimetics of natural amino acids 

originates in the chemistry of aminophosphonic and aminophosphinic acids. 

These compounds occupy an important position in understanding of 

bioprocesses in living organisms and in a construction of new bioregulators – 

pharmaceuticals and agrochemicals. The tetrahedral configuration of 

pentavalent phosphorus atom mimics transition state in some enzyme-

substrate interactions that can be used in the synthesis of new inhibitors and 

metal-complexing agents which have diagnostic and therapeutic applications. 

The importance of phosphonates has been revealed by discovery (Horiguchi 

and Kandatsu, 1959) of 2-aminoethanephosphonic acid (―Ciliatine‖) (AEP) 

in natural organisms. However, in those years, phosphonates remained poorly 

understood compounds and the development of convenient and effective 
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procedures for their synthesis was an important task of preparative 

organophosphorus chemistry. 

In 1987 Valery Kukhar and Vladimir Solodenko published the paper with 

the title ―Synthesis of (D,L)-2-phosphonopiperidines‖. In this and subsequent 

articles they reported the synthesis of phosphorus analogues of 2-homo-

proline, a natural amino acid that plays an important role in the metabolism 

of lysine. 2,3,4,5-Tetrahydropyridine trimer and a number of H-phosphonates 

have been used in the Pudovik reaction which turned out to be more 

convenient than the use of imines of aldehydes. The simple heating of the 

reagents at 100-120 
0
C made it possible to obtain the desired compounds with 

yields of about 70% [14-17]. 
 

 

A particularly effective synthetic approach to functionalized phospho-

nates was the use of organosilicon methodologies that make it possible to 

obtain phosphonic acids under mild conditions and with high yield [18]. The 

advantage of "silyl" variants of aminophosphonate synthesis is that silyl 

substituents act as protecting groups, thus allowing the synthesis of phospho-

nates containing acid labile substituents. In addition, the conventional method 

for converting phosphonate esters into free phosphonic acids requires harsh 

reaction conditions which are usually not applicable to compounds with 

hydrolytically sensitive groups. In contrast to dialkyl esters, the trimethylsilyl 

esters of phosphonic acids can be hydrolyzed to corresponding phosphonic 

acids in neutral conditions at room temperature. From this point of view the 

trimethylsilyl phosphonates present powerful platform to simplify route to 

desirable free phosphonic acids. In fact, the combination of phosphonate and 

trimethylsilyl group has given rise to new synthetic applications including the 

Arbuzov and Pudovik-Abramov reactions, Peterson condensation and 

fluoride-induced formation of α-phosphonylated carbanions. The effecti-

veness of the silicon methodology in aminophosphonate chemistry is 

illustrated by the method developed by Lazukina and Kukhar to synthesize  

β-aminoethylphosphonic acid starting from tris(trimethylsilyl)phosphite and 

functionalized aziridines [19].
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Over the course of the next years, Kukhar and his co-workers extended 

the silicon methodology to develop preparative methods for a wide range of 

α- and β-aminophosphonates and their derivatives, including acyclic, cyclic, 

and heterocyclic compounds [20]. Thus, this approach was successfully used 

in a straightforward synthesis of highly functionalized 2-aminoethylidene-

1,1-bisphosphonic acids via the Michael addition of amines to easily 

available tetrakis(trimethylsilyl) ethenylidene-1,1-bisphosphonate. DFT cal-

culations allowed getting insight on peculiarities of the electronic structure of 

molecules H2C=C[P(O)(OR)2]2 [21]. 
 

 

 

Treatment of the silyl esters with methanol at room temperature smoothly 

yielded the corresponding 2-aminoethylidene-1,1-bisphosphonic acids. The 

biological activity of these compounds as immunomodulatory agents was a 

subject of special investigation. Interestingly, the addition reactions of 

tetrakis(trimethylsilyl) ethenylidene-1,1-bisphosphonate tolerate base- and 

acid-sensitive functional groups. Furthermore, potassium salts of 2-amino-

ethylidene-1,1-bisphosphonic acids could be easily prepared directly from the 

corresponding Michael adducts and KF [21]. 

 

 

It is well known that the use of aminophosphonic acid esters for peptide 

synthesis is complicated by their instability, and the condensations with free 
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aminophosphonic acids often yield low yields. To overcome such difficulties, 

Kukhar and co-workers used trimethylsilyl derivatives in the synthesis of 

unprotected phosphonopeptides with a P-terminal aminophosphonate residue. 

Heating of free aminophosphonic acids with an excess of hexamethyl-

disilazane gives TMS-protected aminophosphonates with high yields while 

protecting the acid and amino functions. These compounds can in turn be 

involved in a standard procedure of peptide synthesis to give the desired 

phosphonopeptides. The effectiveness of the method was demonstrated by 

the synthesis of P-analogues of tripeptides and pentapeptide H-Tyr-Gly-Phe-

Gly-Gly
P 

[22, 23]. 

 

 
 

Kukhar and co-workers appear to be one of the pioneers in utilization of 

aminophosphonates as amine components in the Petasis boronic acid 

Mannich reaction [24-27].
 
Among multicomponent reactions, the Petasis 

three-component reaction has been focus of attention in the last decades due 

to a number of advantages. These are an availability of organoboron reagents 

in a large variety of structural configurations, compatibility with many 

functional groups allowing the facile synthesis of multifunctional molecules 

without the excessive use of protective groups, possibility of using water and 

alcohols as the reaction medium and low toxicity and environmental friend-
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liness. With the use of α-aminophosphonates, several N-phosphonomethyl-

glycine derivatives were prepared in good yield and high diastereoselectivity. 

On the whole, the regularities of the reaction are similar to those described 

earlier for the Petasis reaction involving organylamines: (a) for organyl-

boronic acids, RB(OH)2, the reactivity decreases in the following order of R
1
: 

styryl > hetaryl > aryl; (b) diastereoselectivity of the reactions is higher in the 

case of aminophosphonates with secondary amino group (dr > 9 : 1) as 

compared to phosphonates with primary amino group (dr > 7 : 3); (c) aprotic 

solvents of moderate polarity are the optimum reaction media. It should be 

noted that the conclusions on the stereochemistry of reaction products, made 

on the basis of theoretical calculations and X-ray diffraction studies, 

completely coincide [24]. 
 

 

 

The Petasis reaction with aminophosphonates was applied to prepare a 

number of specially constructed compounds with additional functional 

groups in order to test of their biological activity as protein tyrosine 

phosphatase inhibitors and immunomodulatory agents [26, 27].  

In the biochemistry of aminophosphonic acids, stereochemical aspects 

play a very important role, since many R-amino acids (corresponding to the 

L-configuration of natural amino acids) change their activity when replaced 

with the S-configuration. Therefore, in order to study bioactivity it is 

important to have both enantiomers of aminophosphonates. To solve this 

problem, Kukhar and co-workers used both traditional methods of 

asymmetric synthesis, based on the use of chiral induction groups, and 

specific enzymatic methods.  
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The usefulness of enzymatic approaches to the synthesis of 

phosphonopeptides was first demonstrated by Solodenko and Kukhar on the 

example of synthesis of diisopropyl ester of 1-(N-benzyloxycarbonyl-

glycilamino)ethylphosphonic acid [28]. Thus, racemic diisopropyl ester of   

1-aminoethylphosphonic acid is converted to phosphonopeptides by 

treatment with N-benzyloxycarbonyl derivatives of amino acids in MeCN 

solution in the presence of a papain immobilized on polyamide carrier. 

Papain reveals high stereoselectivity in regard to racemic amino component: 

only L-aminophosphonate is involved in the peptide bond formation. It 

allows the racemic aminophosphonates to be used for the synthesis of 

phosphonopeptides with moieties of optically active aminophosphonic acid at 

P-terminus.
 
This approach was successfully used for the stereoselective 

papain-catalyzed synthesis of antimicrobial agent Alafosfalin [29, 30].
 

In 1991, Solodenko, Kasheva, Kukhar et al. reported effective method for 

the preparation of optically active α-aminophosphonic acids by means of 

penicillin acylase-catalyzed resolution of their racemic derivatives [31]. It 

turned out that penicillin acylase is capable of stereoselectively hydrolyzing 

the phenacyl derivatives of 1-aminophosphonates, preferentially choosing   

R-enantiomers from the racemic mixture. For example, for 1-(N-phenacetyl-

amino)ethyl phosphonic acid the ratio of the bimolecular rate constants of 

hydrolysis of the R and S enantiomers is about 6
.
10

4
. Optimization of the 

conditions of enzymatic separation made it possible to propose this process 

as a preparative method. After biocatalytic hydrolysis of the racemic 

phenacylaminophosphonate by chromatography, R-aminophosphonic acid 
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was separated from the unaffected S-enantiomer. The latter is converted to 

free S-aminophosphonic acid by an acidic hydrolysis. Thus, in one process 

both enantiomers of aminophosphonate analogs of alanine, leucine, 

phenylglycine and phenylalanine were obtained. An increase in the enzyme 

concentration also causes the hydrolysis of the phenacetyl derivative of       

D-amino acid. Using this, a two-step separation method was developed in 

which a low enzyme concentration is first used to produce the L-enantiomer 

and then it is increased to produce the D-amino acid. Enzymatic hydrolysis 

with penicillin acylase was also used to separate the enantiomers of phenacyl 

derivatives of aminophosphonate diesters and ethylphosphonous acid [32-

34]. 
 

 

The broad substrate specificity of penicillin acylase also makes it possible 

to use its catalytic properties for the separation of β-aminophosphonates. It 

turned out that in the case of N-phenylacetyl derivatives of β-amino-

phosphonates, the rate and enantioselectivity of hydrolysis depends on the 

nature of the substituents at the β-position of the carbon chain. If it is a 

phenyl radical, the hydrolysis proceeds like a reaction of α-amino-

phosphonate derivatives. If in the β-position there is a methyl group, then to 

achieve high stereoselectivity, monitoring of the process is necessary. Thus, 

both the α- and β-aminophosphonic acids can be separated into enantiomers 

by an enzymatic hydrolysis. The developed preparative procedures have 

some advantages in simplicity, number of steps, time consumption, as well as 

in the yields of the products. Moreover, it was shown that enantiomeric 
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aminoalkylphosphonic acids can be easily incorporated into peptide chains. 

This finding is of great importance because the bioactivity of 

phosphonopeptides was shown to depend essentially on the stereochemistry 

of incorporated aminophosphonic acids which must correspond to L-configu-

ration of natural amino acids [35].
 

 

          

Further studies performed in Kukhar's laboratory showed that 

organophosphorus compounds can act not only as substrates but also as 

inhibitors in relation to penicillin acylase. In particular, it had been found that 

aryl esters and amides of benzylphosphonic acid are selective reversible 

competitive inhibitors of the enzyme from E. coli (EC 3.5.1.11). Inactivation 

of the enzyme was due to the phosphonylation of the hydroxy group of serine 

in its active site. The NMR spectrum of the "washed" inactivated complex 

with the enzyme showed a strong binding to the phosphonate. The new 

anionic inhibitors were the first representatives of this kind, other than the 

traditional neutral inhibitors of serine hydrolases [36-38]. 
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In the 1980s, the search for his own path in chemistry by Prof. Kukhar led 

to the development of research in various, at first glance, little related, areas 

of organic synthesis. Among them, mention should be made of the synthesis 

and study of the properties of dicoordinated phosphorus compounds         

(O.I. Kolodiaznyi, I.V. Shevchenko), research in the field of phosphorus 

ylides (O.I. Kolodiazhnyi), the chemistry of leukotrienes (A.E. Sorochinsky, 

A.M. Kornilov), halogenated pyridines (S.D. Moshchitsky), and halogen-

containing polyhedranes (A.M. Aleksandrov, V.F. Baklan, A.N. Khil‘chevsky). 

Considerable efforts were also undertaken to develop methods for chroma-

tographic separation of diastereomeric compounds and racemic mixtures 

(S.V. Galushko). Synthetic possibilities opened up by these works led to the 

formulation of the main task of further investigations: practical synthesis and 

investigation of properties of biomolecules with fluorine and phosphorus in 

racemic and enantiomeric forms [39].
 

The beginning of this story can be traced back to the late 1980s when 

Valery Kukhar has initiated research program on the chemistry of fluorine-

containing α- and β-amino acids and their mimetics of pharmaceutical and 

medicinal interest. The evolution of this research, starting from the synthesis 

of racemic amino acids and ending with stereochemically directed syntheses 

and preparation of fluorine-containing amino acids in enantiomerically pure 

state is well reflected in several books and reviews authored by Kukhar [1-3, 

15, 35, 39-44]. 

In the family of unnatural amino acids, fluorine-containing 

aminophosphonic acids occupy a very special place due to unique properties 

of fluorine atom. It is well known that the substitution of hydrogen atoms 

with the fluorine leads to minimum possible steric changes in overall 

geometry and size of natural products. In sharp contrast, the presence of 

fluorine or fluorine-containing groups in organic molecules induces the 

opposite polarization (C-F vs. C-H) of the fluorinated moieties as well as 

overall electron distribution in molecules and strongly affects their reactivity 

and functional properties. On the biological level these changes can lead to 

significant alternation of the original biological activity or even to completely 

new mode substrate-receptor interactions. One of the most appreciated effects 

of selective fluorination of biological molecules is the rational control of 

stability of new pharmaceuticals against metabolic oxidative degradation. 

Another very important consequence of fluorination of natural molecules is 

that the presence of fluorine atoms and fluoroalkyl groups in an organic 

compound increase substantially their lipophilicity facilitating membrane 
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permeability and hydrophobic binding. The fluorine substitution for 

hydrogen can also be efficiently used for quite unique tagging of the 

biologically active molecules, which is accurately readable by 
19

F NMR, 

allows following, both in vitro and in vivo, their location, interactions and 

metabolic transformations. Due to the promising applications in the fields of 

bioorganic chemistry, it is not surprising that development of synthetic 

methods allowing reliable, convenient access to fluorinated amino acids and 

their derivatives, desirably in enantiomerically pure form to satisfy the need 

for systematic biological studies, became the subjects of intensive research 

activities. 

Although diastereoselective nucleophilic addition of dialkyl phosphites to 

chiral aldimines is the most frequently employed strategy for the asymmetric 

synthesis of -aminophosphonates, the synthetic potential of these reactions 

with fluorinated substrates remained largely unexplored. Kukhar and co-

workers studied a behavior of fluorinated aldimines in the Pudovik reaction. 

Starting fluorinated aldimines have been obtained by condensation of 

hydrates or hemiacetals of the corresponding aldehydes with amines. It was 

found that the addition of diethyl phosphite to fluoroalkyl aldimines in 

CH2Cl2 proceeded smoothly in the presence of boron trifluoride etherate      

(1 equiv.) at room temperature to give the desired α-fluoroalkyl α-amino-

phosphonates. In particular, nucleophilic addition of diethyl phosphite in the 

presence of BF3 was found to be a convenient method for the synthesis of 

racemic diethyl -fluoroalkyl--aminophosphonates in good yield [44]. 

 

 
 

The direct asymmetric synthesis of ,-difluoro--amino acids has been 

realized by Alexander Sorochinsky et al. via Reformatsky reaction of ethyl 

bromodifluoroacetate with enantiomerically pure N-p-toluenesulfinyl imines. 
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The enantiomerically pure N-p-toluenesulfinyl imines were treated with 

ethyl bromodifluoroacetate in the presence of activated Zn dust under high 

temperature to provide the desired p-toluenesulfinamides with the (Ss,3S)-

absolute configuration of the major diastereomers and in highly 

diastereoselective manner. It was demonstrated that the diastereoselectivity of 

these addition reactions was noticeably influenced by the electron-donating 

or withdrawing character of the substituent on the aromatic ring, ranging 

from >98 de for anisaldehyde-derived imine to 80-86% de for p-tri-

fluoromethylphenyl- and 2-furyl-containing derivatives. At the same time the 

reactions of aliphatic imines proceeded with similar to the aromatic series 

rates but with lower diastereoselectivity (72-76% de) [45]. 

The Reformatsky reactions of acetophenone-derived N-sulfinyl ketimines 

giving the products possessing a quaternary stereogenic center were also 

studied. Thus, the acetophenone-derived ketimine afforded the expected 

addition product (Ss,S) in moderate yield, however, with excellent 

diastereoselectivity. The stereochemical outcome of the Reformatsky-type 

addition of ethyl bromodifluoroacetate to sulfinketimines (S) has been 

explained by six-membered chair-like transition states TS 1 where the metal 

ion is chelated to the sulfinyl oxygen. Treatment of diastereomerically pure 

sulfinamides with 6N HCl and propylene oxide afforded the corresponding 

,-difluoro--amino acids in good isolated yields.  

 

        

Addition of phosphonodifluoromethyl carbanion obtained by deproto-

nation of diethyl difluoromethylphosphonate with LDA in THF at -78 
o
C to 



18 
 

enantiomerically pure sulfinimine (S) proceeded smoothly to afford 

corresponding N-sulfinyl ,-difluoro--amino phosphonate after mild acidic 

work up. In spite of relatively restricted nucleophilicity of phosphono-

difluoromethyl carbanion, N-sulfinyl ,-difluoro--aminophosphonate was 

obtained in good yield and diastereoselectivity. Due to its crystalline nature 

the major diastereomer could be readily obtained in optically pure form by 

single crystallization of the crude reaction mixture. The absolute 

stereochemistry of major diastereomer was determined to be (Ss,R) by X-ray 

analysis [46, 47]. 

 

 

 

In accordance with previous experiments, addition of diethyl 

difluoromethylphosphonate to other N-sulfinylaldimines in THF using LDA 

as a base proceeds in excellent diastereoselectivity. The N-sulfinyl ,-di-

fluoro--aminophosphonate diastereomers were separated by chroma-

tography or crystallization to give the major pure diastereomers (Ss,R). 
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Subsequent studies have demonstrated that N-tert-butanesulfinyl imine 

derived from fluoral is extremely useful building block for the asymmetric 

synthesis of fluorinated amines and related molecules due to excellent 

diastereoselectivity of nucleophilic addition reactions across C=N double 

bond and mild conditions for cleavage. Kukhar and co-workers applied this 

available chiral reagent as straightforward approach for preparation of optical 

active phosphonotrifluoroalanine and its derivatives. In particular, it was 

established that the reaction of (SS)-N-tert-butanesulfinyl 3,3,3-trifluoro-

acetaldimine with dialkyl methylphosphonates emploing n-BuLi, LDA and 

LHMDS as deprotonating reagents provides the convenient stereoselective 

approach to -trifluoromethyl--aminophosphonic acids. Various phospho-

nates participated successfully in the reaction to give the corresponding 

addition products in moderate to good yields and excellent 

diastereoselectivity (> 90%). The stereochemistry of the major diastereomer 

was determined to be (Ss,R) by X-ray analysis. Addition of -phosphonate 

and -phosphinate carbanions to N-sulfinyl alkyl and aryl aldimines was 

proposed to proceed via open transition state model where -phosphonate 

and -phosphinate carbanions preferably added to the imine from the less 

hindered face to afford the major diastereomer adduct [48]. 

 

 

 

An important advantage of using the tert-butanesulfinyl group in 

aminophosphonate syntheses was that it can be removed under mild acidic 

conditions without effecting phosphonate ester group. By performing the 

desulfinylation reaction, the -trifluoromethyl--aminophosphonates could 

be isolated in excellent yield. Enantiopure trifluoromethylated -amino-

phosphonate (R) was incorporated into peptide chains by coupling with       
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N-Cbz-L-alanine and N-Cbz-L-phenylalanine. According to 
19

F NMR as well 

as 
31

P NMR analysis the diastereoisomerically pure N-Cbz protected            

β-aminophosphonic dipeptide derivatives (S, R) were conveniently obtained 

in good yield by this procedure [48, 49].  

Synthesis of fluorinated α-aminophosphonates required a direct reaction 

of (SS)-N-tert-butanesulfinyl 3,3,3-trifluoroacetaldimine with phosphites or 

dialkyl phosphites. However, treatment of N-tert-butanesulfinyl imine with 

dimethyl or diethyl phosphites in CH2Cl2 did not give any products at room 

temperature.
 

 

 
 

On the other hand, when combination of diethyl phosphite and potassium 

carbonate had been used the reaction with trifluoroacetaldimine proceeded at 

room temperature affording N-tert-butanesulfinyl -aminophosphonate (Ss,S) 

as major diastereoisomer in moderate chemical yield and diastereoselectivity. 

Diastereoselectivity could be raised to more satisfactory level by converting 

of diethyl phosphite in situ to its trimethylsilyloxy derivative. Indeed, the 

diethyl trimethylsilyl phosphite reacts with trifluoroacetaldimine (S) in 

diastereoselective manner at 0 
o
C yielding N-tert-butanesulfinyl -amino-

phosphonate (Ss,S) in good yield and 84% de. Kukhar and co-workers also 

investigated the reaction of trifluoroacetaldimine with trimethylsilyl reagents 

derived from different dialkyl phosphites. Using dipropyl trimethylsilyl 

phosphite brought about a slight increase in the yield of major diastereomer 

(Ss,S) while trimethylsilyl reagent derived from dimethyl phosphite led to 

lower overall yield and stereocontrol in favour of (SS,S) isomer. The best 

result was achieved with diisopropyl trimethylsilyl phosphite furnishing 

stereoisomer (SS,S) in high chemical yield and with good diastereoselectivity. 
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The formation of the major diastereomers with the (S)-configuration of 

the chiral carbon atom in the addition of alkyl phosphites to weakly 

coordinate trifluoroacetaldimine may reasonably be explained by open 

transition state model where alkyl phosphites preferably added to imine from 

the less hindered face occupied by the lone pair of electrons on sulfur to 

afford the major diastereomer adduct (SS,S). Such a transition-state model 

rationalizes the greater diastereoselectivity observed for the more sterically 

hindered diisopropyl trimethylsilyl phosphite relative to other dialkyl 

trimethylsilyl phosphites as well as diethyl phosphite. 

From the beginning of the 2000s, the scientific interests of Prof. Kukhar 

focused on the development of regio- and stereoselective methods for the 

design of polyfunctional phosphate mimetics and their subsequent use as 

synthons in the targeted synthesis of biologically active compounds. A 

profound understanding of the trends in the development of scientific 

research in the field of organophosphorus and organofluorine chemistry was 

manifested in the relevance of the studies conducted by Prof. Kukhar. In 

particular, practical approaches to the design of fluorine-containing bioactive 

compounds have been reviewed in the highly acclaimed articles "Fluorinated 

phosphonates: synthetic and biomedical applications" (Chemical Rewiews) 

[40], "Advances in the synthesis of fluorinated aminophosphonates and 

aminophosphonic acid" (Royal Society of Chemistry Advances) [43],
 

―Application of Silicon Methodologies for the Synthesis of Mono- and 

Bisphosphonic Acids‖ (Current Organic Synthesis) [18], ―Progress in the 

Development of Pyrophosphate Bioisosteres: Synthesis and Biomedical 

Potential of 1-Fluoro- and 1,1-Difluoromethylene-1,1-bis-phosphonates‖ 

(Current Organic Chemistry) [41], ―1-Amino-1,1-bisphosphonates. Funda-

mental syntheses and new developments‖ (Arkivoc) [42], "Fluorinated orga-

nophosphates for biomedical purposes" (Tetrahedron) [50].  

The Kukhar‘s research group in cooperation with Prof. I. Beletskaya and 

her co-workers (RAN) also worked out the synthesis of previously hard-to-

reach phosphonates and bisphosphonates on the platform of tetra-

azamacrocycles (cyclames and cyclenes). Studies of the biological activity of 

these compounds performed in the laboratory of Prof. A. Vovk showed that 

cyclam bearing four benzyl-linked α,α-difluoro-β-ketophosphonate substi-

tuents can strongly inhibit activity of TC-PTP with IC50 value of 75 nM. 

Comparison with the other tetraazamacrocyclic inhibitors indicated that this 

could be the consequence of the presence of both bioisosteric phosphonate 

moieties and the macrocyclic polyamine ring in the molecule. Kinetic and 
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docking studies suggested that the macrocyclic inhibitor may bind to the 

active site of TC-PTP with open WPD-loop, preventing enzyme-substrate 

interaction. In addition, the obtained data demonstrated that cyclam- and 

cyclen-based inhibitors of TC-PTP with four α,α-difluoro-β-ketophosphonate 

fragments can display selectivity over PTP1B, CD45, SHP2, and PTPβ. This 

study paves the way for the synthesis and investigation of specific 

polyazamacrocycle-based PTP inhibitors that would enable the modulation of 

the signaling pathways in living cells [51, 52].
 

 

 
 

The last publication of Prof. Kukhar was entitled "Phosphonate analogues 

of nucleoside polyphosphates" (Arkivoc, 2018) [53]. This work suggested the 

further development of the bioisosteric concept in application to new types of 

element-substituted phosphonates of nucleotide nature, but suddenly was 

interrupted… 

Valery Kukhar believed that we are still at the beginning of the more in-

depth study and use of chemistry and biochemistry fluorine-phosphorus 

compounds as a powerful instrument of cognition of biological processes and 

the creation of new highly effective drugs, particularly for viral and 

oncological diseases. He believed that there is still a large room for chemical 

creativity in approaching new and effective peptide mimics, haptens of 

catalytic antibodies, enzyme inhibitors, antibiotics, and other pharma-

cological agents. He thought that more comprehensive studies on individual 

stereoisomers are clearly warranted to establish the nature of host-guest 

complexes since the CHF and P stereochemistry may influence such factors 

as unfavorable steric effects, favorable van der Waals interactions, dipole-

dipole and ion-dipole interactions, and fluorine hydrogen bonding. Today 
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these effects remain controversial and difficult to evaluate. He was sure that 

the ―artificial‖ introduction of the fluorine into biological systems inspired by 

biochemical processes will continue to generate new efficient drugs and 

pharmaceuticals. 

Distinguished in chemistry, administration, and public service, as well as 

in personality and character, Valery Kukhar was a key figure in the growth of 

the bioorganic science in Ukraine. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ACHIEVEMENTS IN ORGANOPHOSPHORUS CHEMISTRY 

  

O.I. Kolodiazhnyi 

 

2.1. Introduction 

 

Phosphorus compounds are widely distributed in nature. Esters and 

phosphate anhydrides dominate the living world. The phosphorus is one of 

the five most important elements of which living molecules are built, first of 

all DNA and RNA. These are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and 

phosphorus itself. Phosphate and triphosphate moieties are present in nucleic 

acids, linking nucleotides in DNA by phosphate bridges. Phosphorus together 

with calcium forms mineral part of teeth and bones, being involved in 

phosphorus-calcium metabolism [1]. Phosphorus derivatives are so important 

in the chemistry of living systems that one may ask "Why Nature Chose 

Phosphates?" Indeed, if nature had not chosen phosphates as important 

chemicals in many critical biological processes and matters, it is difficult to 

imagine any other chemical elements that could satisfy the diverse needs of 

living systems.  

There are many ways in which organophosphorus compounds 

(phosphorous acids, their esters, amides and anhydrides) are involved in 

biological processes. At a physiological pH of about 7, phosphomonoesters 

exist in monoanionic or dianionic form, and phosphodiesters are in the form 

of dianions. Cell membranes are immune to ionic components, and therefore 

important phosphodiesters remain inside the cell. The dianionic form is much 

more resistant to chemical hydrolysis than the monoanionic form, although, 

of course, enzymes can catalyze hydrolysis of both of them. 

Dephosphorylation of ATP is known to be a source of energy in all living 

organisms. In addition, ATP is an important anti-ischemic, membrane-

stabilizing, antiarrhythmic agent, which can be used in the treatment of heart 

diseases, are used by athletes in the case of intensive training. The 

phosphorus content is approximately 1% of human weight, i.e. 500 g if the 

weight is 50 kg. Therefore, studies of organophosphorus compounds as 

biologically active substances are conducted very intensively by many 

leading scientists and laboratories in the world.  
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A significant number of such works has been carried out at the            

V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry. The 

perfotmed studies are of interest to leading chemists, as indicated by high 

quoting factor. The research results are published in rating chemical journals, 

represented in monographs published by international publishing houses and 

reported at national and international conferences. 

 

2.2. Stereochemistry of organophosphate compounds 

 

Organophosphate compounds (OPC) occupy an important place in 

bioorganic chemistry, because many of OPC can exhibit biological activity. 

For example, the monomolecular nucleophilic reactions SN1(P) are key 

reaction in the process of dephosphorylation of natural phosphates, including 

adenosine triphosphate (ATP). Our investigations are devoted to the study of 

stereochemistry of the monomolecular substitution at phosphorus. ATP 

hydrolysis by ATPases passes through the formation of intermediate in which 

phosphate is bound to protein as metaphosphate. ATP is a universal energy 

source for all biochemical processes occurring in living systems. Thus, 250 g 

of ATP is constantly present in the human being organism. The lifetime of an 

ATP molecule is 1-2 min, 2000 cycles are performed and the total synthesis 

of ATP per day is 40 kg. ATP is generated by the reaction of oxidative 

phosphorylation of ADP and the subsequent hydrolysis of ATP (Scheme 1) 

provides regeneration of ADP [2].  

Scheme 1 

 

In electrophilic substitution reactions, the electrophile (a positive ion or 

partially positive center of polar compound) attacks the electrophilic center of 

the molecule, whereas in the nucleophilic substitution reaction, the 

nucleophile (a molecule rich in electrons) attacks the nucleophilic center by 

removing the leaving group. The difference between these types of reactions 

proceeding at phosphorus or carbon center is determined by the structure and 

the electron shell of these elements. First of all, this provides by free pair of 

electrons and high coordination number of phosphorus. The electron 
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withdrawing group deactivates the reaction center with respect to the 

electrophilic addition, but activates it with respect to the nucleophilic 

substitution. The negatively charged electrophile and the electron pair of 

P(III)-phosphorus at the front side repel each other, so the incoming group 

attacks the substrate from the backside at the angle of 180° to the leaving 

group with the inversion of configuration of the stereogenic center. If the 

attacking reagent is an electrophile carrying a vacant orbital to the substrate, 

then it attacks the front side of phosphorus center, where a free electron pair 

is located (Scheme 2) [3-5] 

 

 

Scheme 2. Mechanisms of electrophilic and nucleophilic reactions 

 

2.2.1. Stereochemistry of SN1(P) reactions 

 

It was found that the mechanism of reaction depends on the lifetime of the 

formed intermediates. Metaphosphonimide does not leave a solvation shell in 

which it was formed; otherwise the reaction could proceed via the free 

metaphosphonimide intermediate, and the nucleophile could not affect the 

rate-limiting step. Both diastereomers of phosphonamide chloride 1, 2 

(Scheme 3) reacted smoothly with an excess of amines to give the 

phosphonic diamides 3, 4 as a mixture of diastereomers, which were resolved 

by chromatography. The diastereoisomeric ratios of products showed that a 

completely non-stereospecific (epimerisation) reaction resulted in the 50:50 

ratio of products, whichever diastereoisomer of the phosphonamidic chloride 

is used.  

Therefore, we came to the conclusion that the lack of stereospecificity is 

surely compelling evidence for a mechanism involving a free monomeric 

metaphosphonimidate intermediate that proves the SN1(P) reaction 

mechanism (Scheme 3) [2, 6].  
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Scheme 3 

 
 

We have generated the analogs of the metaphosphate anion – tert-butyl 

dioxaphosphorane. Flash thermolysis of trimethylsiloxy tert-butyl chloro-

phosphonate at 800 °C in vacuo gave tert-butyl dioxaphosphorane, which 

was collected in a trap cooled with liquid nitrogen and introduced into 

various chemical reactions (Scheme 4) [6].  

Scheme 4 

 
 

 

2.3. Development of OPC synthesis methods 

 

2.3.1. Asymmetric catalysis as a method for the synthesis of chiral 

organophosphorus compounds 

 

Complexes with transition metals containing phosphine ligands are 

widely used for the asymmetric formation of C–H and C–C bonds. Many 

methods were used to obtain enantiomerically pure organophosphorus 

compounds. Over the past few years, great strides have been made in the 
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asymmetric synthesis of organophosphorus compounds, in metal complex 

catalysis, organocatalysis, and biocatalysis [7, 8]. 

Methods of asymmetric catalysis, primarily asymmetric metal complex 

catalysis, organocatalysis, and enzymatic biocatalysis attract the interest of 

academic chemists interested in the development of fundamental organic and 

theoretical chemistry. They are also interesting for chemists working at 

enterprises of fine organic synthesis, pharmaceutical chemistry, and 

agrochemistry [7, 8]. 

 

2.3.1.1. Organocatalysis 

 

In recent years, organocatalytic enantioselective hydrophosphonylation of 

aldehydes has been the subject of detailed research. It has been shown that 

cinchonic alkaloids (quinine, cinchonin, cinchonidine), which are natural 

chiral bases, catalyze the phospha-aldol reaction with the formation of 

enantiomerically enriched hydroxyphosphonates. A.O. Kolodiazhna et al. 

found that the stereoselectivity of the reaction increases significantly if chiral 

diethylphosphite is introduced into the reaction with aldehydes as a result of 

double asymmetric induction [9]. The reaction was carried out in toluene or 

without solvent in the presence of alkaloid. The course of reaction was 

monitored by thin layer chromatography and 
31

P NMR. The reaction 

proceeded rather slowly, but with good yields of chiral hydroxy-

phosphonates. To complete the reaction, it was necessary from 1 to 3 days at 

20 °C. The structure of the products was studied by X-ray analysis (Scheme 

5). It was found that the crystallization of enantiomerically enriched 

hydroxyphosphonates from the corresponding solvents led to their resolution, 

resulting in the enantiomerically pure compounds. For example, crystalliza-

tion of scalemic dimethylhydroxy-(2-nitrophenyl) methylphosphonate from 

diethyl ether yielded an optically pure crystalline product that had an         

(S)-absolute configuration, and the (R)-product remained in solution. 

Moreover, the crystallization of dimethyl (S)-hydroxy-(2-nitrophenyl) 

methylphosphonate gave asymmetric right-center rhombic crystals, while the 

crystallization of dimethyl (R)-hydroxy-(2-nitrophenyl) methylphosphonate 

gave asymmetric left-centered rhombic crystals. Crystallization of the 

racemic product produces left-center, right-center, and symmetric rhombic 

crystals [9].  
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Scheme 5 

 

 
 

Presumably, in the transition state D (Scheme 6), quinine activates the 

keto ester due to the formation of a hydrogen bond with the thiocarbamide 

fragment. In addition, this interaction provides a sufficient differentiation of 

the two enantiotope sides of the electrophile required for enantio-

differentiating reactions.  

Scheme 6  

 
 

R = (1R,2S,5R)-Mnt, X = 2-NO2 (a), R = (1R,2S,5R)-Mnt, X = 2-MeO (б), R = Me, X = H (в), R = Me,  

X = 2-MeO (г), R = Me, X = 2-NO2 (д), І = QN, CN, ІІ = QND, CND, Cat=Quinine 

 

Additionally, due to the presence of the quinuclidine nitrogen atom, the 

phosphonate-phosphite equilibrium shifted toward the phosphite, which 

enantioselectively attached to the activated electrophile (Figure 1). 

 Enantiomerically pure carboxylic acids of natural origin were used for 

chiral modification of borohydrides [8, 9]. In particular, the chiral complex 

NaBH4-Pro, obtained from NaBH4 and (S)-proline, reduced ketophospho-

nates with 50-70% ee. 
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Figure 1 

 
 

This reducing agent was applied to the synthesis of a number of 

hydroxyphosphonates (Scheme 7) [10]. 

 

 

 
Scheme 7. Reduction of ketophosphonates by NaBH4-Pro complex 

 

An interesting method is the enantioselective reduction of keto-

phosphonate complexes of borohydrides with tartaric acid [11-13]. The chiral 

complex of sodium borohydride with natural (R, R)-(+)-tartaric acid is a 

convenient stereoselective reagent for the reduction of ketophosphonates. 

This reagent can be obtained by treating sodium borohydride with tartaric 

acid in THF. After removal of the solvent, the adduct can be isolated as a 

colorless solid with a high melting point (> 250 °C). The reduction of the 

keto phosphonates with this reagent was carried out at cooling up to -30 °C in 

THF. The stereoselectivity of the reduction of keto phosphonates containing 

chiral menthyl groups in the phosphorus atom with NaBH4-(R, R)-TA was 

higher than the stereoselectivity of ketophosphonates containing achiral 

methyl or ethyl groups at the phosphorus (Scheme 8). The higher stereo-

selectivity of reduction in the case of dimethyl aryl ketophosphonates was 

explained by the effect of double asymmetric induction (Scheme 8). 
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Scheme 8. Reduction of ketophosphonates with sodium borohydride-

tartaric acid complex 

 

Reduction of chiral (1R,2S,5R)-dimenthylketophosphonates with the 

(R,R)-TA/NaBH4 chiral complex proceeded under the control of double 

asymmetric induction to give (S)-hydroxyphosphonates with higher 

enantioselectivity than in the case of reduction of diethyl 2-keto-

phosphonates. For example, dimethyl (S)- and (R)-2-hydroxy-3-chloropropyl-

phosphonate (5) stereoisomers were obtained with the 96% optical purity. 

These compounds are useful chiral synthons (chirones) for the synthesis of 

enantiomerically pure β-hydroxyphosphonates (6) (Scheme 9) [14]. 

  

Scheme 9 

 

 

Through these chirones, various biologically important chiral β-hydroxy-

phosphonic acids, for example, phosphono-carnitine and aminohydroxy-

propylphosphonic acid (phosphono-GABOB), were obtained. Treatment with 

potash of (S)-2-hydroxy-3-chloropropylphosphonate in DMF in the presence 

of potassium iodide, led to the formation of (R)-epoxide with 99% de. The 

reaction of the epoxide with sodium azide in the presence of ammonium 

chloride in methanol gave (R)-2-hydroxy-3-azidopropylphosphonate in high 

yield, which was converted into aziridine, as shown in Scheme 10 [13]. 



37 
 

 
Scheme 10. Syntheses of biologically important hydroxyphosphonates. 

Reaction conditions: (a) NaBH4/L-TA, THF, -30 
o
C +20 

o
C,  

(b) Me3SiBr/MeOH/Me3N, (c) K2CO3/KI, (d) Bn2NH, H2/Pd-С,  

(e) NaN3/NH4Cl, (f) Ph3P/–Ph3PO 

 

2.4. Multistereoselectivity 

 

One method of increasing the stereoselectivity of reactions is 

multistereoselectivity (multiple asymmetric induction), if the stereochemical 

process proceeds under the control of more than one chiral inductor [15-21]. 

To obtain the highest stereoselectivity, it is necessary to introduce two or 

more chiral asymmetric centers into the reaction system. In this case, we get 

double stereoselectivity or multistereoselectivity if we have several chiral 

inductors in asymmetric synthesis. The reaction of chiral di- and 

trialkylphosfites, which are derivatives of (lR,2S,5R)-menthyl, endo-bornyl, 

or isopropylidene di-O-l,2:5,6-D-glucofuranose with aldehydes under 

conditions of phosphaldol reaction, proceeding with transfer of chirality from 

phosphorus to the carbon atom of alkylphosphonates. The stereoselectivity of 

the reaction depends on the structure of the initial reagents and the reaction 

conditions. As shown in Scheme 11, (S)-prolinal reacted with diethyl-

phosphite with a series of stereoselectivity to form a diastereomeric mixture 

of (S,R)- and (S,S)-hydroxyphosphonate in a 2:1 ratio (single asymmetric 

induction), but the stereoselectivity of the reaction increased if the chiral    

(S)-prolinal reacted with chiral trimentylphosphite or diphenyl phosphite 

(double asymmetric induction) [20].  

The chiral phosphites (R*O)2POH and (R*O)3P able to increase the 

stereoselectivity of phospha-aldol reaction catalyzed by quinine or 

cinchonidine. For example, the quinine catalyzes the enantioselective 
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phosphaaldol reaction of dialkyl phosphites with ortho-nitrobenzaldehyde 

with moderate enantioselectivity. 

Scheme 11 

 

However, the stereoselectivity of the reaction increased if dimethyl-

phosphites or dibornyl phosphite reacted with aldehydes in the presence of 

quinine or cinchonidine, as a result of double asymmetric induction (Scheme 

12). 

Double stereoselectivity was achieved in the reaction between chiral 

di(1R,2S,5R)-menthyl phosphite and chiral isopropylidene-O-glyceraldehyde. 

The reaction of chiral phosphites with chiral aldehyde, catalyzed by chiral 

(S)-ALB [aluminum-lithium-bis(binaphtoxide)] containing three chiral 

auxilaries, proceeded with the highest stereoselectivity. (85% ee) (Scheme 

12).  

Scheme 12 
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The introduction of two or three asymmetric inductors into the reacting 

system additively increased the stereoselectivity of the reaction, if the 

absolute configurations of chiral inductors acted coordinatedly, as in the case 

of (R)-glyceraldehyde/(1R,2S,5R)-menthyl/(S)-binol. If the absolute configu-

rations of chiral inductors acted uncoordinatedly, as in the case of (R)-glycer-

aldehyde/(1R,2S,5R)-menthyl/(R)-binol, then there was no increase in 

stereoselectivity (Scheme 13) [15,16].  

Scheme 13  

 
Cat = Diazabicycloundecene (DBU), (S)-ALB, (R)-ALB; R = (1R, 2S, 5R)-Menthyl, Et, H 

 

Double asymmetric induction is observed in the addition reactions of 

chiral phosphites to compounds containing the C=N bond (Scheme 14). For 

example, the reaction of chiral di[(1R,2S,5R)-ment-2-yl]phosphite with chiral 

(S)-1-methylbenzylbenzaldimine at heating to 80 °C gives almost only one 

(1R,2S)-diastereomer of N-substituted aminophosphonic acid (de ~ 92-96%) 

[22-25]. The increasing of the stereoselectivity was not observed if the 

asymmetric inductions of the two chiral inductors act in different directions 

with a mismatched double asymmetric induction. Therefore, the reaction of 

di[(1R,2S,5R)-ment-2-yl] phosphite with (R)-methylbenzylbenzaldimine 

proceeded with a lower stereoselectivity. The stereoselectivity of the reaction 

depended on the nature of the substituents in the aromatic nucleus of Schiff 

bases (Scheme 14) [21]. 

 
Scheme 14. Double asymmetric induction of phospha-Mannich reaction 
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Thus, the multistereoselectivity provides additional opportunities for 

investigations of stereoselective reactions and stereoselectivity. The use of 

two asymmetric inductors instead of one in the reaction of the addition of 

chiral phosphites to C=N compounds leads to a significant increase in the 

stereoselectivity. 

 

2.5. Diastereoselective nucleophilic substitution reactions 

 

Diastereoselective reactions are those in which one diastereomer is 

formed in larger amounts than the other (or if one of several possible 

diastereomers prevails in the product mixture), establishing the best relative 

stereochemistry. In this case, one, two or more chiral centers are formed in 

such a way that one of the diastereomers prevails, or a previously existing 

chiral center (which may not be optically pure) affects the stereochemical 

result of the reaction at the moment of the creation of the other. The degree of 

relative selectivity is measured by a diastereomeric excess of de [2-4]. 

 

2.5.1. Secondary alcohols as chiral inductors 

 

Optically active secondary alcohols (L-menthol, endoborneol, gluco-

furanose derivatives, and others) are cheap and available chiral auxilaries for 

the preparation of enantiomerically pure organophosphorus compounds       

[4, 5]. 

We have proposed glucofuranosyl phosphinites as an interesting 

alternative to menthyl phosphinites. Nucleophilic substitution at the trivalent 

phosphorus atom of chlorophosphines with (-)-1,2:5,6-diisopropylidene- or    

(-)-1,2:5,6-D-glucofuranose proceeds with good stereoselectivity, and leads 

to the formation of enantiomerically pure phosphinites with excellent yields. 

Using various bases in the preparation of phosphinites, each of (SP)- or (RP)-

diastereomers can be obtained with good diastereoselectivity. The levoro-

tatory (-)-(SP)-phosphinite (or (SP)-phosphinate) was obtained in the presence 

of triethylamine in toluene, and the right-rotating (+)-(RP)-phosphinites (or 

(RP)-phosphinates) were obtained in tetrahydrofuran with pyridine, perfor-

ming the function of the base. Esters were converted into the corresponding 

tertiary (RP)- or (SP)-phosphines (or phosphine oxides) by reaction with 

organo-magnesium (Scheme 15) [26,27]. 
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 Scheme 15 

 

 
 

Reaction 1.2:5,6-derivatives of D-glucofuranose with racemic disubsti-

tuted phosphine chlorides in the presence of tertiary bases proceeded 

stereoselectively and led to the formation of phosphinous acid esters. 

Compounds reacted with organic lithium and magnesium with organic 

reagents, replacing the ester group with alkyl- or aryl 1.2:5.6 derivatives of  

D-glucofuranose, which are effective auxilaries of chirality due to the 

extremely high asymmetry of the molecule, containing a secondary hydroxyl 

group, which is located between two functional groups that differ in steric and 

stereoelectronic parameters, i.e., between the OH group at the C-3 carbon 

atom surrounded by hydrogen atoms at the C-2 atom and the dioxolane ring at 

C-4. Nucleophilic substitution of the trivalent phosphorus atom of asymmetric 

arylalkylphosphines with (-)-1,2:5,6-diisopropylidene- or (-)-1,2:5,6-D-gluco-

furanose can be used in the synthesis of chiral, optically active phosphinic 

esters. 

 

2.5.2 Chiral secondary amines as chiral auxiliaries 

 

The reaction of asymmetric substituted chlorophosphines with chiral 

primary amines (amino acid esters or 1-methylbenzylamine) takes place with 

high diastereoselectivity, which atteins 85-90% de and leads to the formation 

of (SP, S)-aminophosphines (R = tert-Bu, R = Ph ) if the starting N-(1-methyl-

benzyl)amine has an (S)-absolute configuration, or (RP, R) if using the 

starting (R)-N-(1-methylbenzyl)amine (Scheme 16).  
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Scheme 16 

.  

 

The treatment of chiral aminophosphines with borohydride in THF leads 

to the formation of a stable crystalline phosphine borane in quantitative yield. 

The BH3 group of phosphine borane can be removed by treatment with 

diethylamine to form an enantiomerically pure (RP)-aminophosphine in almost 

quantitative yield. The amino group of the compound was replaced by a 

methoxyl group by reflux in methanol containing sulfuric acid with formation 

of the corresponding phosphinate. Acidolysis of aminophosphine with formic 

acid led to the formation of tert-butylphenylphosphine oxide enantiomers. A 

borane aminophosphine deprotection was achieved by treatment with lithium 

amide, resulting in the formation of an aminophosphine borane with an 

unsubstituted amino group (Scheme 17). Enantiomerically pure amino-

phosphine boranes were used as intermediates for the preparation of chiral 

ligands. The reactivity of the amino group allowed further functionnalization, 

which led to new chiral structures [23-25].  

Scheme 17  
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Investigation of the reaction mechanism of aminophosphines with carbon 

tetrachloride showed that the reaction passed through the resulting 

chloroimine phosphoranes. Chloriminophosphoranes were isolated by 

distillation in vacuum as colorless liquids, which were mixtures of two 

diastereomers in a 1:2 ratio. The treatment of chloriminophosphoranes with 

methanol gave alkoxyphosphonium salts that were in equilibrium with 

phosphorane forms, which were registered at low temperature by NMR. 

Pseudo-rotation of the pentacoordinate intermediate ligands led to the 

formation of the most thermodynamically stable diastereomer. 

Alkoxyphosphonium salts were converted into N-phosphorylated amino acid 

esters as a result of Arbuzov's rearrangement with high stereoselectivity [28]. 

This mechanism was confirmed in the case of trivalent phosphorus 

compounds containing a five-membered 1,3,2-oxazaphospholane cycle. The 

reaction of compounds 7 with methane tetrahalides led to the formation of 

two diastereomers of haloimino phosphororanes 8. Chloriminophosphorane 8 

added methanol, with formation of alkoxyhalogenophosphonium salt. Using 

the 
31

P NMR spectra, it was possible to register signals belonging to 

diastereomers 9 (σp -56 and -58 ppm) according to the structure of the 

pentacoordinated phosphorus atom. When heated, alkoxyphosphorane 9 

turned into the cyclic amidophospholane 10 (Scheme 18).  

 

Scheme 18 
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Resolution of racemic hydroxyphosphonates into enantiomers by 

kinetically controlled acylation with vinyl acetate allows to obtain 

enantiomerically pure compounds. Burkholderia cepacia lipase (BCL) 

immobilized on diatomite is a new effective biocatalyst suitable for kinetic 

separation of racemic organophosphorus compounds, in particular 

hydroxyphosphonates, into enantiomers. In the presence of BCL, vinyl 

acetate esterifies only the (R)-enantiomer of racemic hydroxyphosphonate, 

resulting in a mixture consisting of 50% (S)-acylphosphonate and 50%      

(R)- hydroxyphosphonate, which can be separated by column chroma-

tography. It was found that the esterification rate and the optical purity of the 

products depend slightly upon the solvent (THF, toluene, vinyl acetate) but 

strongly depend on the temperature and excess lipase [29-31] (Scheme 19).  

 

Scheme 19 

 
 

Using enzymatic hydrolysis, it was possible to carry out de-racemization 

and obtain phosphonate derivatives of L-proline 11 in an enantiomerically 

pure state (Scheme 20).  

Scheme 20 

 
 

Chiral phosphonium salts were synthesized, containing an asymmetric 

center in the side chain, which are interesting chiral reagents of organic 

synthesis and exhibit biological activity. Phosphonium salts were synthesized 

from chiral iodohydrins, which were obtained by the biocatalytic resolution 



45 
 

of racemates. In turn, racemic iodohydrins were obtained by reaction of 

epoxides with lithium halides to methylene chloride in the presence of wet 

silica gel (Scheme 21) [30,31].  

Scheme 21 

 
 

V.P. Kukhar and others have developed a convenient method for 

obtaining optically active α-aminophosphonic acids using penicillin acylase 

to catalyze the separation of their racemic derivatives. Optimization of the 

enzymatic separation conditions allowed to offer this process as a preparative 

method. After biocatalytic hydrolysis of racemic phenacylaminophosphonate 

by chromatography, (R)-aminophosphonic acid was separated from unreacted 

(S)-enantiomer. The latter was converted into free (S)-aminophosphonic acid 

by acid hydrolysis. Thus, in the same process, both enantiomers of 

aminophosphonate analogues of alanine, leucine, phenylglycine, and 

phenylalanine were obtained. Enzymatic hydrolysis with penicillin acylase 

was used to separate the enantiomers of phenacyl derivatives of 

aminophosphonates and ethylphosphonic acid [32-36]. The broad substrate 

specificity of penicilline acylase allows to use this biocatalyst for the 

separation of β-amino phosphonates. It was found that in the case of N-phe-

nylacetyl β-aminophosphonate derivatives, the rate and enantioselectivity of 

the hydrolysis depend on the nature of the substituents in the β-position of the 

carbon chain. Thus, both α- and β-aminophosphonic acids can be separated 

into enantiomers by enzymatic hydrolysis. Developed preparative procedures 

have some advantages in simplicity, the number of steps, and the higher 

product yields. Moreover, it has been shown that enantiomeric amino-

alkylphosphonic acids can be easily incorporated into peptide chains. This 

conclusion is of great importance because it has been shown that the 

biological activity of phosphonopeptides substantially depends on the 

stereochemistry of the included aminophosphonic acids, which must 

correspond to the L-configuration of natural amino acids (Scheme 22).  
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Scheme 22 

 
 

2.6. Phosphonic acids 

 

In the last decades, studies on amino and hydroxyphosphonates and their 

acids were intensively developed. These works have both theoretical and 

experimental value. It should be noted the monograph "Chemistry of 

Aminophosphonic Acids", edited by the V.P. Kukhar and G. Hudson [37]. 

Hydroxy- and aminophosphonic acids belong to a class of compounds whose 

representatives are found in nature and which have important biological 

significance. Until 1959, organophosphorus compounds of natural origin with 

a C–P bond were unknown [17]. In 1959, Horiguchi and Kandatzu first 

isolated from living things compounds containing a C–P bond. Soon after, 

many new types of related compounds have been found in hundreds of 

aquatic and terrestrial animals and microorganisms. Such as, for example, 

hydroxy-2-aminoethylphosphonic acid HO-AEP, dihydroxyphosphonic acid 

FR-33289, 1,5-dihydroxy-2-oxopyrrolidophosphonic acid SF-2312, phos-

phinotricine, etc. Many of these compounds attracted attention with their 

interesting pharmacological properties as antibacterial, antiviral, anticancer 

drugs, antibiotics, enzyme inhibitors, amino acid mimetics, pesticides. 

Substituted hydroxyphosphonic acids constitute a class of mimics of natural 

hydroxycarboxylic acids, in which a carboxylic group is replaced by 

phosphonic or related function. The replacement of the carboxyl group in 

normal hydroxycarbonic acids by a phosphonic group means that they 

display an inhibiting effect to fermentation receptors which usually interact 

with natural hydroxycarboxylic acids. Acting as antagonists of these acids, 
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hydroxycarboxylic acids inhibit enzymes involved in carboxylic acid 

metabolism and thus affect a variety of physiological processes [37, 38].  

 

Figure 2 

 
It was established that the biological activity of phosphonic acids is 

largely determined by the absolute configuration of the stereogenic carbon 

atom. For example, one of four possible diastereomers of the antibiotic 

alafosfaline, the (S,R)-diastereomer is most active against pathogenic 

microorganisms. Three other stereoisomers are significantly inferior in 

activity. Phosphinic acid derivatives, hydroxyphosphonates, hydroxy-

aminophosphonates, polyhydroxyphosphonates, difluoromethylene phospho-

nates show high biological activity as enzyme inhibitors (Figure 2). Many 

amino and hydroxyphosphonic acids have high biological activity. Based on 

aminophosphonic acids, many bioactive compounds and drugs have been 

developed. Some of them are included in clinical protocols for the treatment 

of such diseases as osteoporosis, oncology, AIDS, as HIV protease inhibitors, 

etc. [39, 40]. Aminophosphonates, acting as antagonists of amino acids, 

inhibit enzymes involved in the metabolism of amino acids, and thus affect 

the physiological activity of the cell. Aminophosphonates are antibacterial 

agents, plant growth regulators, neuromodulators (Scheme 23) [41-43].  

 

Scheme 23 
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Aminophosphonic acids containing a difluoromethylene group were used 

in the development of inhibitors of protein phosphatases, L-aspartate-S-semi-

aldehyde dehydrogenase, and other enzymes [14].  

 

Scheme 24 

 
 

Addition of dialkyl phosphite to imines derived from the corresponding 

trifluoromethyl ketones presents very simple approach to CF3-containing      

α-aminophosphonic acids and can be conducted without any catalyst or even 

solvent (Scheme 25) [44].  

Scheme 27 

 
 

V.P. Kukhar et al. synthesized interesting aminophosphonates using the 

Mannich-Petasis reaction and organoboron reagents. Using this method,      

α-aminophosphonates derived from N-phosphonomethylglycine were 

obtained in good yields and high diastereoselectivity (Scheme 26) [45-48].  

Scheme 26  
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The Petasis reaction with aminophosphonates was applied to prepare a 

number of specially constructed compounds with additional functional 

groups in order to test of their biological activity as protein tyrosine 

phosphatase inhibitors and immunomodulatory agents (Scheme 27) [48].  

 

Scheme 27  

 
 

The considerable interest represents the synthesis of chiral functionalized 

phosphonates from natural hydroxybutyric acid as an initial reagent, which is 

an important neurotransmitter and is used in the treatment of epilepsy and a 

number of other diseases [39, 49].  

 

Scheme 28 

 
 

In this synthesis scheme, the intermediate compound (R)-butoxy-

carbonylamino-3-bromopropionate was obtained by the Appel reaction of 

(S)-butoxycarbonylamino-3-hydroxypropionate with bromotrichloromethane. 

At the final step of the synthesis, bromide 12 was introduced into the 

Michaelis-Arbuzov reaction with an excess of triethylphosphite, which 

proceeded at 135-140 °C and was completed within 12 hours in yield of 65%. 

The synthesized phosphonates 13 were purified by distillation in vacuum, 

and their structure was proved by NMR spectra. After treatment of the 

phosphonates with hydrochloric acid, phosphono-aspartic acid 14 was 

obtained in a good yield [50].  
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Scheme 29 

 

 
 

The structure of phosphonates 13 was proved by 
1
Н, 

13
С and 

31
Р NMR 

spectra, as well as the mass spectrum in which the peak of the mass ion was 

detected. The ester was reduced by lithium borohydride, obtained by the 

exchange reaction of sodium borohydride with lithium bromide, and, without 

isolating the intermediate reduction product, was treated with hydrochloric 

acid in dioxane while heating to 100 °C. As a result, aminohydroxypropyl-

phosphonic acid was obtained as a crystalline solid (Scheme 30).  

 

Scheme 30 

 

 
 

In the five-step synthesis scheme, the carboxyl group of L-serine was 

functionalized. To this end, the hydroxyl and amino groups were first 

protected by reaction with Boc2O and dimethoxypropane to form oxazo-

lidine, which was reduced to alcohol by reaction with lithium aluminum 

hydride. In the next step, the alcohol was converted by Appel reaction into 

bromide, which was introduced into the Michaelis-Arbuzov reaction with 

trimethylsilyldiethylphosphite. The deprotection of this intermediate product 

of the (S)-configuration with bromotrimethylsilane, methanol and hydro-

chloric acid resulted in the formation of (S)-P-GOBAB (Scheme 31) [51].  
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Scheme 31 

 

 
 

The (R)-phosphono-GOBAB, the compound of opposite absolute 

configuration was obtained by functionalization of the other part of serine, 

that is the methylene hydroxyl group. The serine was converted into methyl 

serine, the amino group was protected with tert-butylcarbonyl (Boc), then the 

hydroxyl group was converted into the BrCH2 group using the Appel 

reaction. The Michaelis-Arbuzov reaction of resulting bromide with 

triethylphosphite was converted into a phosphonate, which was reduced with 

sodium borohydride to form a protected (R)-phosphono-GOBAB. After 

deprotection, free (R)-phosphono-GOBAB was obtained.  

Scheme 32 

 

 
 

The phosphonic analogue of glutamic acid was also synthesized which 

was developed on the basis of the natural amino acid, and the aspartic acid 

was chosen as the starting compound (Scheme 33). The starting compound 
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was acylated by ethyl chloroformate and reduced with sodium borohydride in 

methanol to form the tert-butyl (S)-N-(tert-butoxycarbonyl) homoserine     

(S)-15, and then converted into bromide (S)-16 by reaction with triphenyl-

phosphine and bromotrichloromethane. The Arbuzov reaction of bromide 16 

with trimethylsilyl diethyl phosphite resulted in the phosphonate 17. The 

treatment of phosphonate 17 with dilute hydrochloric acid led to the removal 

of NBoc- and t-BuO-groups with the formation of the phosphorous analogue 

of glutamic acid 18 [51].  

Scheme 33 

 

 
 

Synthesis of P-homoproline. The method for the synthesis of phosphorous 

analogue of beta-homoproline was developed. Homoproline is of interest for 

the synthesis of the natural alkaloid, which increases the resistance of 

peptides to enzymatic hydrolysis while maintaining the μ-opioid properties. 

As shown in the Scheme 34, N-Boc-prolinal 19 reacted with the triethyl 

phosphite in the presence of pyridine-perchlorate, which is a catalyst for this 

reaction to afford the hydroxyphosphonate 20 in quantitative yield. Then the 

hydroxyphosphonate 20 was dehydroxylated by the method of Barton-

McComb in two stages: first, compound 20 was reacted with 

thiocarbonylbisimidazole. As a result, the compound was substituted by 

hydroxyl group. Compound 21 was then treated with tributylstanane in the 

presence of azobisisobutyronitrile as a radical initiator to result in the 

phosphonate 22, which was converted into phosphonohomoproline by 

treatment with a solution of hydrogen chloride [52].  
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Scheme 34 

 

 
 

Synthesis of chiral phosphonotyrosine. Post-transcriptional O-phosphory-

lated tyrosine plays an important role in transmitting cellular transduction 

signal. Therefore, the synthesis of phosphotyrosine as well as peptides and 

peptidomimetics based on them has attracted much attention. Phosphinic acid 

derivatives, ―hydroxyphosphonates,‖ hydroxy-α-aminophosphonates, poly-

hydroxyphosphonates, and difluoromethylene phosphonates show high 

biological activity as enzyme inhibitors. Synthesis of chiral phosphono-

thyrosine with chiral aldehydes was achieved by reacting aldehydes from 

ethylazidoacetate [53] Adding a methanol solution of methyl methylate to the 

phosphonate solution and ethyl azidoacetate in methanol at -78 °C, followed 

by stirring at 0 °C led to the formation of phosphonovinylazide, which was 

extracted with ethyl acetate and obtained as an oil in 60% yield. The resulting 

azide was used in the next synthesis step without purification. Hydratation of 

azide in the presence of 10% palladium on carbon (Pd-C) was performed in a 

solution of methanol. As a result, phosphonothyrosine was obtained in good 

yield. The structure of the product 23 is confirmed by NMR and mass 

spectra.  
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Scheme 35 

 

 
 

Scheme 36 

 

 
 

2.7. Bisphosphonates 

 

In pharmacology, bisphosphonates are a class of drugs that prevent bone 

loss and are used for the treatment of osteoporosis and the treatment in 

oncology, for stopping hypercalcemia in malignant tumors, multiple 

myelomas, metastasis of breast cancer, prostate cancer [54-56], as well as 

antihypercalcemic agents [55,57]. 

 Figure 3 
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Scheme 37 

 
 

Cyclic bisphosphonates were synthesized from phthalic acid. The 

phosphonic analogue of indoprofen was obtained by the Arbuzov reaction of 

the corresponding alkyl chlorides and triethyl phosphite (Scheme 38) [58].  

 

Scheme 38 

 

 
Kuchar and co-workers used silicon-containing derivatives, including 

acyclic, cyclic, and heterocyclic compounds to produce bisphosphonates. 

This approach was successfully used in the synthesis of highly functionalized 

2-aminoethylidene-1,1-bisphosphonic acid by attaching amines to readily 

available tetrakis-(trimethylsilyl)ethenylidene-1,1-bisphosphonates. DFT cal-

culations allowed to get an idea of the features of the electronic structure of 

the molecules H2C=C[P(O)(OR)2] [59].  

Scheme 39 
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It is well known that the use of aminophosphonic acid esters for the 

synthesis of peptides is complicated by their instability, and condensations 

with free aminophosphonic acids often yield low yields [60, 61]. To 

overcome such difficulties, Kukhar et al. used trimethylsilyl derivatives in the 

synthesis of unprotected phosphono-peptides with the P-lateral 

aminophosphonate residue. Heating free aminophosphonic acids with an 

excess of hexamethyldisilazane gives TMS-protected aminophosphonates in 

high yields. These compounds, in turn, may be used for the synthesis of 

phosphonopeptides. The effectiveness of the method was demonstrated by 

the synthesis of P-analogues of tripeptides and the pentapeptide historifin P 

(H-Tyr-Gly-Phe-Gly-GlyP). Phosphonopeptides with P-terminal amino-

phosphonate residues exhibit biological activity as antimicrobials 

(Alafosfalin). Phosphopeptides serve as tumor antigens in the treatment of 

colorectal cancer [60].  

Figure 4 

  
 

Brovarets et al. [62] developed a new route for the synthesis of 

peptidomimetics with a diethoxyphosphoryl group in the side chain. This 

method is based on the acid cleavage of the oxazole ring in 5-alkylamino-2-

aminoalkyl-1,3-oxazol-4-ylphosphonic acid derivatives. This reaction gives 

new peptide compounds containing a phosphonoglycine group without 

additional purification. Diethyl 5-amino-2-phthalimidoalkyl-1,3-oxazol-4-

ylphosphonate derivatives were used in the synthesis of phosphorylated 

peptidomimetics containing a phosphonoglycine residue.  

Scheme 40 
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Synthesized peptidomimetics reduce heart rate and stimulate myocardial 

activity. Many (R)-amino acids (corresponding to the L-configuration of 

natural amino acids) change their activity in (S)-configuration. The racemic 

diisopropyl ester of 1-aminoethylphosphonic acid was converted into a 

phosphonopeptide by treatment with N-benzyloxycarbonyl derivatives of 

amino acids in MeCN solution in the presence of papain immobilized on a 

polyamide carrier. Papain showed high stereoselectivity in relation to the 

racemic amino group: only L-aminophosphonate was involved in the 

formation of a peptide bond. This allowed to use racemic aminophosphonates 

for the synthesis of phosphonopeptides with optically active aminophospho-

nic acid moieties in the chain. This approach was used in the papain-

catalyzed synthesis of the antimicrobial agent AlaOPCfalin.  

Scheme 41  

 
 

The isoindolin-1-one fragment is present in synthetic biologically active 

compounds (indoprofen, an anti-inflammatory agent) as well as in naturally 

occurring compounds, in particular in alkaloids (for example, lennoxamine, 

nuevamine). α-Acylaminophosphonates possessing an epoxyisoindolone 

moiety were prepared with good stereoselectivity (de 80%) by a tandem 

acylation/[4+2]-cycloaddition reaction between maleic anhydride and α-ami-

nophosphonates derived from a furfurylamine. The tandem acylation/[4+2]-

cycloaddition reaction of α-aminophosphonates with maleic anhydride 

proceeded with exclusive formation of Diels-Alder exo-adducts. Isomeric 

phosphonates α-acylaminophosphonates possessing an epoxyisoindolone 

moiety were prepared with good stereoselectivity (de 80%). The structure of 
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compounds was confirmed by 
1
H-, 

13
C-, and 

31
P-NMR spectroscopy (Scheme 

42) [63-67].  

Scheme 42 

 

 
Epoxyisoindolinonephosphonates and their carboxamide derivatives, 

upon heating for 1 hr at 80
◦
 C in 85% Н3РО4, underwent dehydrative 

aromatization to convert into appropriate isoindolin-1-ones. The reaction was 

accompanied by simultaneous hydrolysis to give the phosphonic acids. 

Phosphonic acids were isolated in good yields as solids and were purified by 

crystallization. 

 
 

Figure 5. Structure of epoxy-isoindolonephosphonates 

 

Diethylphosphonoindoprofen was synthesized by cyclization of 

isoindolinone with methyl 2-bromomethyl benzoate. Compounds were 

obtained by cyclization of the corresponding anilines with methyl 

bromomethyl benzoates. Some of the synthesized compounds showed 

interesting biological activity as inhibitors of protein tyrosine phosphatase 

(Scheme 43) [65]. In vitro assays showed that some of the racemic 

compounds can inhibit Yersinia PTP with Ki values in the high micromolar 

range. Among them, racemic compound was found to be enzyme inhibitor 

with Ki of 30 μM. The compounds of this group were also shown to inhibit 

nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1 from Bothrops Atrox [65].  
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Scheme 43 

 

 
 

Phosphonic analogue of iso-norstatin (2S,3R)-isostatin can be considered 

as a fragment of cyclic didemnins, which are active immunosuppressants, 

exhibit cytostatic properties and can be used in treatment of hypertension, 

malaria, and Alzheimer's disease. The phosphorus analogue of isostatin is a 

component of didemnins with a broad spectrum of biological activity. They 

are active anti-cancer drugs, have high antiviral, immunosuppressive activity, 

and are effective in treating leukemia P388 and L1210, B16 melanoma. 

Asymmetric synthesis of phosphono-isostatin was developed on the basis of 

natural isoleucine. The original benzylated amino acid 24 was obtained with 

a yield of 90% by treatment of isoleucine with benzyl bromide and potash 

during boiling. The reaction of benzyl ethers 24 with an excess of diethyl 

lithium methylphosphonate gave ketophosphonate 25 in good yield, and the 

reduction of ketone 25 with sodium borohydride at a strictly fixed 

temperature of 50 °C in alcohol allowed to obtain hydroxyamine phosphonate 

26. Treatment of compound 26 with trimethylsilyl bromide afforded the acid 

in 90% yield, which is the phosphorus analogue of isostatin (Scheme 44).  

 

Scheme 44 
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Figure 6 

 

Tetradecapentaenoic acid derivatives. The tetradecapentaenoic acid 

derivatives are a family of polyunsaturated fatty acid amides found in various 

species of tropical plants, in particular Zanthoxylum, which attract the 

attention of many chemists. Derivatives of tetradecapentaenoic acid are used 

in medicine as anesthetic drugs, they treat diabetes, they inhibit cell 

proliferation, activate apoptosis, and they are promising anti-cancer drugs. 

Some representatives of this group use as spice of Chinese cuisine. An 

stereoselective method of synthesis was developed that allow to obtain these 

compounds with relatively high yields from simple and commercially 

available reagents [68-70]. In this synthesis scheme, organophosphorus 

reagents involved in the Corey-Fuchs and Trost-Kazmeyer reactions were 

used. 

The Scheme 45 shows a 12-stage total synthesis of derivatives of            

Z, E-tetradecapentaenoic acid, one of which (R = i-Bu) has the trivial name 

α-Sanshool.  

The key step of this synthesis is the Corey-Fuchs reaction or Ramirez-

Corey-Fuchs reaction, which is a method designed to convert an aldehyde 

into an alkyne. The reaction is a two-step. First, the interaction of 

triphenylphosphine with tetrabromomethane produces a phosphylide with a 

dibromomethylene group, which reacts with the aldehyde to form 1,1-dibro-

molefin 35 [71, 72]. The treatment of dibromoalkene 35 with butyl lithium 

gives terminal alkyne 36. Then, as a result of the Fritsch-Buttenberg-Vichella 

rearrangement the alkyne 36 was obtained. The Fritsch–Buttenberg–Wiechell 

rearrangement, named for Paul Ernst Moritz Fritsch, Wilhelm Paul 

Buttenberg, and Heinrich G. Wiechell, is a chemical reaction whereby a     

1,1-diaryl-2-bromo-alkene rearranges to a 1,2-diaryl-alkyne by reaction with 

a strong base. Then the alkyne 36 was converted into methoxycarbonyl 

alkyne 37 and treated according to the Trost – Kazmeier method with 
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triphenylphosphine, which results in the alkyne rearrangement to 1,3-diene 

38. At the final step, the resulting tetradecapentaenoic acid is amidated to 

form the tetradecapentaenoic acid amid 39 (Scheme 45). 

 

Scheme 45 

 
 

In the next multistep method, another amide of tetradecapentaenoic acid 

was obtained using phosphorylides, the Corey-Fuchs reaction, and highly 

stereoselective phosphonate carbanion olefination. Synthesis method 2 is 

based on (2E, 4E)-hexa-2,4-dien-1-ol (42), which was transformed into (4E, 

6E, 8E) -deca-4,6,8-trienal (43) as a result of three steps. Starting from ethyl 

(E)-4-bromobut-2-enoate (44) using the Arbuzov reaction, phosphonate 45 

was obtained and converted into isobutylamide 46. Then compound 46 is 

introduced into the Horner-Emmons reaction with unsaturated aldehyde 43. 

As a result, derivative 47 of all-trans-tetradecapentaenoic acid was obtained 

with good yield and very high stereoselectivity (Scheme 46) [72].  

The double asymmetric induction method was used to synthesize 

organophosphorus analogs of natural compounds [72], in particular, in the 

synthesis of phosphonate analogs of taxoids. Taxoids are important anti-

cancer substances of natural origin, some of which, for example, docetaxel 

and paclitaxel, are used in clinical medical practice. Unfortunately, taxoids 

are rather toxic and therefore the synthesis of their analogs was performed 

with the aim to reduce the toxicity. 
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Scheme 46 

 

The synthesis of organophosphorus analogs of the C13 side chain of 

taxoids was carried out. The Scheme 47 shows the complete synthesis of both 

stereoisomers of these compounds, based on the pure optical natural amino 

acids. The reaction of achiral diethyl phosphite with amino aldehydes 

proceeded with low stereoselectivity, giving an inseparable mixture of 

stereoisomers. At the same time, the reaction of chiral diphenylphosphite and 

dibornylphosphite with the leucine and phenylalaninal under double 

asymmetric induction conditions gave chiral amino-hydroxyphosphonates 

with high stereoselectivity. Moreover, the reaction of aldehydes with 

dibornylphosphite gave (1S,2R)-stereoisomer, while the reaction of chiral 

aldehyde with chiral dimethylphosphite led to the formation of (1R,2R)-ste-

reoisomer (Scheme 47) [73, 74]. Condensation of phosphonic acid 49 with 

10-deacetylbaccatine (48) resulted in the formation of the phosphonic 

analogue of docetaxel 50 (Scheme 47) [73-75].  

Scheme 47 
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РОЗДІЛ 3 

 

ФОСФОРООРГАНІЧНІ ІНГІБІТОРИ ФОСФАТАЗ 

  

А.І. Вовк 

 

3.1. Лужні фосфатази і протеїнтирозинфосфатази як потенційні 

біомішені для фосфороорганічних сполук 

 

Фосфатази каталізують гідроліз природних фосфорильованих 

низькомолекулярних сполук, а також фосфорильованих амінокислотних 

залишків білкових молекул. Разом з кіназами ці ферменти забезпечують 

один з найпоширеніших механізмів контролю за фосфорильованістю 

різних клітинних субстратів, беручи участь у ключових стадіях 

біохімічних перетворень, в тому числі при патологічних станах. Кінази і 

фосфатази кодують від 2% до 4% генів в геномі еукаріотів, що свідчить 

про надійний природний вибір такого надзвичайно динамічного і 

врівноваженого способу регулювання біохімічних процесів в живих 

клітинах [1]. Вивчення фосфатаз впродовж останніх десятиліть привело 

до загального, але все ще багато в чому обмеженого розуміння їх 

функцій і механізмів дії [2, 3]. Слід зазначити, що фосфатази у 

порівнянні з кіназами характеризуються більшим різноманіттям, 

меншою специфічністю щодо своїх субстратів, а їх активність 

регулюється меншою мірою, ніж активність кіназ [2].
 
Тим не менше, 

завдяки своїм функціям, фосфатази привертають значну увагу хіміків і 

біологів як мішені для молекулярного втручання і регулювання 

активності за допомогою природних та синтетичних інгібіторів [4, 5]. 

Біоорганічні дослідження фосфатаз та їх можливих інгібіторів в 

Інституті, що формувалися разом з розвитком методів синтезу нових 

фосфороорганічних сполук, складали область інтересів кількох 

наукових груп, в тому числі один із напрямів наукової діяльності 

академіка В.П. Кухаря. 

  

3.1.1. Лужні фосфатази і нуклеотидпірофосфатаза/фосфодіестераза 1 

 

Цинк- и магній-залежні лужні фосфатази каталізують перенесення 

фосфорильного залишку в реакціях гідролізу і трансфосфорилювання 

моноалкілфосфатів та деякі перетворення інших субстратів [6]. Природ-
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ними субстратами лужної фосфатази можуть бути -гліцерофосфат і 

фосфоетаноламін, а також нуклеотиди, піридоксаль-5-фосфат та інші 

біоорганічні сполуки, які здатні дефосфорилюватися за наявності цього 

ферменту [7]. Три з чотирьох відомих ізоферментів лужної фосфатази 

людини є тканинно специфічними. Це лужні фосфатази з плаценти 

(PLAP), зародкових клітин (GCAP) та кишок (IAP), які є гомологічними 

на 90-98%. Четвертий ізофермент лужної фосфатази є тканинно 

неспецифічним (TNAP) і наявний в різних органах людини [6]. Склад 

TNAP лише на 50% подібний за складом до ізоферментів PLAP, GCAP і 

ІАP [8].   

Фізіологічні функції лужних фосфатаз пов‘язуються з процесами 

підтримання балансу неорганічного фосфату і його транспорту, 

мінералізації, впливу на пірофосфат-залежні та інші перетворення, а 

зміна активності лужних фосфатаз спостерігається при патологіях 

кісткової системи, печінки, серцево-судинної системи [9]. 

Встановлено кристалічну структуру лужної фосфатази з Е. coli, в 

тому числі комплексів ферменту з неорганічним фосфатом [10], 

ванадатом [11], похідними фосфонових кислот [12]. Мономерні 

молекули димерної бактеріальної лужної фосфатази є структурно 

ідентичними і мають однакову активність та кінетичні властивості. Із 

розрахунку на мономер лужна фосфатаза з E. сoli складається із 449 

залишків амінокислот і вміщує в кожному із активних центрів, що 

знаходяться в невеликому заглибленні по відношенню до поверхні 

ферменту, по два іони цинку і одному іону магнію. Просторово 

наближені іони металів утворюють трикутник з іоном магнію, який 

віддалений від іонів цинку на 5 Å та 7 Å. Нековалентно зв‘язаний 

неорганічний фосфат взаємодіє з двома іонами цинку, залишком Arg166 

та опосередковано через дві молекули води з іоном магнію, Аsp153 і 

Lys328. Поряд як нуклеофіл знаходиться Ser102 [10-12]. Лише одна із 

лужних фосфатаз, що виділена з креветок, містить в активному центрі 

три іони цинку. Амінокислотні послідовності ферменту з креветок і 

ферменту з E. сoli характеризуються наявністю 24% ідентичних, 16% 

досить подібних і 11% частково подібних залишків [13].  

Лужні фосфатази з тканин ссавців організовані складніше у 

порівнянні з ферментом з Е. coli. Їх структури можуть включати 

додаткові області та петлі, що здатні зв‘язувати субстрат та виявляти 

спорідненість до специфічних інгібіторів. Так, лужна фосфатаза з 

плаценти людини характеризується наявністю периферійного центру 
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зв‘язування на віддалі 28 Å від каталітичного центру. Значення kcat для 

лужної фосфатази з тканин ссавців у 10-100 разів більші, ніж kcat для 

ферменту з бактерій [14]. Висока каталітична активність ізоферментів 

лужної фосфатази з кишок та властивості її мутантних форм (D322G, 

G322D) обумовлені природою амінокислотного залишку (глутаміну чи 

аспарагіну) в положенні 322. Цей залишок не включається в механізми 

каталізу, але просторово наближений до активного центру, впливаючи 

на розміщення субстрату та гідроліз фермент-субстратного комплексу. 

Високий рівень складності лужної фосфатази з кишок теляти 

пов‘язаний з існуванням ряду її ізоформ [15], які відрізняються за 

гідрофобністю. Наявність гідрофобних якорів, утворених фосфоліпі-

дами та жирними кислотами, може забезпечувати мембранотропні 

властивості ферменту.  

Незалежно від свого походження (з бактерій чи ссавців), лужні 

фосфатази каталізують гідроліз моноалкілфосфатів за досить подібними 

механізмами, що реалізуються за участю консервативних аміно-

кислотних залишків та іонів металів в структурі активного центру [16]. 

Загальна схема перебігу реакції включає спочатку утворення 

нековалентного комплексу ферменту з субстратом, а потім і 

ковалентного фосфосеринового інтермедіату, наступний гідроліз його 

естерного зв‘язку за участю активованої молекули води та вивільнення 

фосфату як продукту реакції. Остання стадія протікає через попереднє 

формування нековалентного комплексу неорганічного фосфату з 

лужною фосфатазою. Стадією, що лімітує загальну швидкість 

ферментативних перетворень, може бути вивільнення фосфату при 

розкладі цього нековалентного комплексу [17]. 

Каталіз лужною фосфатазою є чутливим до заряду, який формується 

при наближенні субстрату або інгібітора до іонів цинку в активному 

центрі [18]. Для R166S мутанту лужної фосфатази з E. coli залежність 

lg(kcat/Km) від заряду немісткового атома кисню є лінійною для низки 

субстратів – п-нітрофенілфосфату, п-нітрофенілфосфотіоату, біс-п-

нітрофенілфосфату, метил-п-нітрофенілфосфату, метил-п-нітрофеніл-

фосфотіоату, п-нітрофенілсульфату та діетил-п-нітрофенілфосфату. Це 

вказує на те, що взаємодія немісткових атомів кисню фосфатного 

субстрату з двома іонами цинку вносить суттєвий вклад в механізми 

його зв‘язування. Роль іону магнію, що опосередковано забезпечує 

організацію найближчого оточення, пов‘язується також зі стабілізацією 

субодиниць ферменту.  
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Іншим важливим фактором в процесі каталізу лужною фосфатазою є 

вплив залишків аргініну. Аналіз кінетичних даних [19] підтверджує, що 

вилучення Аrg166 лужної фосфатази з E. сoli приводить як до 

зменшення її спорідненості до субстрату або фосфату як конкурентного 

інгібітора, так і до зменшення швидкості гідролізу ковалентного 

фермент-фосфатного комплексу. Використання мутантних форм 

показує, що ферменти у разі модифікації Arg166Lys такі ж неефективні, 

як і у випадку Arg166Ser [20]. Дані рентгеноструктурного аналізу для 

Arg166Ser свідчать про суттєву переорієнтацію зв‘язаного фосфату. Все 

це узгоджується з моделлю каталізу, згідно якої Arg166 забезпечує не 

тільки зв‘язування, але й стабілізацію перехідного стану.  

Для серії алкіл- і арилфосфатів були отримані значення kcat і Km, що 

характеризували перебіг реакції за наявності лужної фосфатази з E. сoli 

[21]. Більша у 100 разів реакційна здатність арилфосфатів по 

відношенню до алкілфосфатів узгоджується з існуванням ліпофільного 

центру, який на одній із стадій каталізу зв‘язує продукт реакції, що 

утворюється. Відсутність значних стеричних ефектів для заміщених 

арилфосфатів дозволила припустити, що продукт реакції вивільняється 

в сайті, який віддалений від активного центру.  

До суперcімейства металозалежних лужних фосфатаз належить 

також нуклеотидпірофосфатаза/фосфодіестераза 1 (К.Ф. 3.1.4.1) [22, 23]. 

Цей фермент, що виділений зі зміїної отрути [24]
 
та тканин ссавців [25], 

каталізує розщеплення фосфодіестерного зв‘язку олігонуклеотидів і 

деяких інших субстратів, а також гідроліз нуклеотидів та їх похідних з 

вивільненням пірофосфату [26, 27].  

Нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази локалізовані на поверхні 

клітини як трансмембранні білки або білки, що секретуються. Як 

представники ектоферментів, за своїми функціями та регуляцією вони 

відрізняються від внутрішньоклітинних фосфодіестераз циклічних 

нуклеотидів [28]. Локалізуючись у позаклітинній області (каталітична 

ділянка), білкова молекула може перетинати мембрану, опускаючись у 

внутрішньоклітинний простір. Сімейство нуклеотидпірофосфатаз/фос-

фодіестераз ділиться на п‘ять представників [29]. Всі вони охаракте-

ризовані подібною структурою, яка складається з короткої внутрішньо-

клітинної області, єдиної трансмембранної області і позаклітинної 

області зі збереженою каталітичною ділянкою, проте характеризуються 

різним типом мембранної орієнтації. 
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Нуклеотидпірофосфатаза/фосфодіестераза 1 була виявлена у 

багатьох тканинах і її властивості часто залежать від типів клітин. В 

деяких клітинах експресія NPP1 є конститутивною або ж спричиняється 

глюкокортикоїдами. NPP1 характеризуються широкою специфічністю 

щодо субстрату і може бути пов‘язана з певними функціями в 

фізіологічних і біохімічних процесах, що включають мінералізацію 

кісток і кальцифікацію суглобів. Надлишкова експресія ферменту може 

приводити до патологічної мінералізації, кристалічних  відкладень в 

суглобах, виникненню ракових клітин і діабету 2 типу [30]. Одним з 

нуклеотидпірофосфатаз/фосфодіестераз є глікопротеїн з плазматичних 

мембран клітин (PC1) - трансмембранний білок, який наявний у 

більшості клітин і виявляє фосфодіестеразну і пірофосфатазну 

активність [31]. 
  

 

3.1.2. Протеїнтирозинфосфатази 

 

Активність близько третини ферментів людини, а разом з тим і  

ключові сигнальні процеси, які забезпечують життєвий цикл клітин, 

контролюються процесами фосфорилювання і дефосфорилювання 

серинових, треонінових або тирозинових залишків білкових молекул 

[32, 33]. Ступінь фосфорильованості амінокислотних залишків тирозину 

залежить від активності протеїнтирозинкіназ та протеїнтирозин-

фосфатаз (РТРаз). Протеїнтирозинфосфатази, що кодуються більше ніж 

сотнею генів [34], діляться на класи залежно від каталітичного 

механізму і субстратної специфічності [35]. До першого і найбільшого 

класу цистеїнових РТРаз, які мають подібні активні сайти (мотив 

C(X)5R для Р-петлі, де Х – залишок різних амінокислот), належать 38 

класичних та більше 60 подвійноспецифічних протеїнтирозинфосфатаз. 

Серед класичних РТРаз розрізняють рецепторні та нерецепторні 

цитоплазматичні ензими. Рецепторні трансмембранні РТРази мають 

специфічні домени на зовнішньому та внутрішньому боці мембрани, які 

виконують регуляторні або каталітичні функції в реакціях гідролізу 

[36]. До іншого класу протеїнтирозинфосфатаз належать цитоплазма-

тичні цистеїнові РТРази, які гідролізують фосфотирозинові фрагменти 

деяких кіназ та їх субстратів [35]. Подвійно специфічні протеїнтирозин-

фосфатази, що представляють третю групу, здатні дефосфорилювати 

залишки фосфосерину або фосфотирозину в циклін-залежних кіназах 

[37]. Серед інших РТРаз вирізняються аспартат-специфічні ензими. 
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Механізми дефосфорилювання фосфотирозинових залишків 

внутрішньоклітинних і рецепторних білків є подібними для всіх 

протеїнтирозинфосфатаз [38]. Результати аналізу структурних особи-

востей РТРаз показали високу консервативність їх каталітичного сайту. 

Цей сайт розпізнає моноалкілфосфатний субстрат в моноаніонній формі 

і має нуклеофільний залишок цистеїну, який розташовується на дні  

каталітичної кишені. Зв‘язування субстрату в активному центрі РТРази 

ініціює конформаційні зміни, які пов‘язані у першу чергу з рухом WPD-

петлі. При цьому відбувається наближення консервативного залишку 

Asp цієї петлі до фосфоестерного зв‘язку субстрату. Гідрофобний 

контакт між фенілаланіном WPD-петлі та фенільним кільцем фосфо-

тирозинового фрагменту субстрату стабілізує закриту конформацію 

ензиму, а бічний ланцюг залишку Arg переорієнтовується для 

стабілізації положення субстрату. Після цього іонізований атом сірки 

залишку цистеїну P-петлі атакує атом фосфору, в результаті чого 

відбувається розрив О-Р-зв'язку субстрату і формування ковалентного 

інтермедіату, що являє собою фосфорильований ензим [39]. На цій 

стадії залишок аспарагінової кислоти, діючи як загальна кислота, 

протонує кисень фенольного фрагменту, що відходить, причому стадія 

протонування і розрив О-Р-зв‘язку відбувається одночасно. Після цього 

аспартат, діючи як загальна основа, активує молекулу води, що її 

утримує Glu, та полегшує нуклеофільну атаку на атом фосфору 

ковалентного інтермедіату. Після вивільнення неорганічного фосфату з 

активного центру тіольна група залишку Cys у депротонованому стані 

стабілізується за рахунок взаємодії з залишками Ser або Thr (в 

залежності від ензиму) [38].  

Протеїнтирозинфосфатази відіграють важливу роль у механізмах 

сигнальних процесів живих клітин, впливаючи на їх ріст, розвиток, 

диференціацію, міграцію і апоптоз. Підвищена активність цих 

ферментів може викликати розвиток низки захворювань, включаючи 

рак, цукровий діабет 2 типу, автоімунні та інші порушення [40]. Тому 

РТРази розглядаються як потенційні терапевтичні мішені, а їх інгібітори 

можуть стати перспективними ліками [41, 42]. 

Протеїнтирозинфосфатаза 1В (РТР1В) була першою класичною 

РТРазою, яку вдалося ізолювати в гомогенному стані і охарактери-

зувати методом рентгеноструктурного аналізу [43]. РТР1В є 

внутрішньоклітинним нерецепторним ензимом, що зв‘язаний з мікросо-

мальними мембранами ендоплазматичного ретикулуму через С-тер-
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мінальні амінокислотні залишки, а її фосфатазний домен розміщується у 

цитоплазмі [44]. Каталітичний центр РТР1В розміщується на дні 

каталітичної впадини [43]. Реакція гідролізу субстрату, що її каталізує 

РТР1В, відбувається в оточенні амінокислот, які відносяться до WPD-

петлі (177-185), Р-петлі (залишки активного сайту 214-221), R-петлі 

(113-118), S-петлі (198-209) та Q-петлі (261-265). За каталітичним 

доменом знаходиться регуляторна (залишки 300-400) та мембранно-

локалізуюча ділянки ензиму (залишки 400-435), за допомогою яких 

РТР1В приєднана до ендоплазматичного ретикулуму [45]. 

РТР1В є визнаною терапевтичною мішенню для лікування 

цукрового діабету 2 типу і ожиріння [46, 47] та інших захворювань [48, 

49]. РТР1В розглядається як один із ключових ензимів у механізмах 

регуляції інсулінової сигналізації та інсуліноподібного фактора росту 

[50]. Внутрішньоклітинним субстратом цього ензиму є фосфотиро-

зиновий залишок інсулінового рецептора, дефосфорилювання якого 

зменшує спорідненість клітин до інсуліну і тим самим сприяє розвитку 

цукрового діабету 2 типу. Cубстратами PTP1B можуть бути також 

EGFR та інші білкові молекули [51]. Негативну роль РТР1В у розвитку 

ожиріння [52] пов‘язують з дефосфорилюванням Янус-кінази 2 (JAK2), 

що приводить до блокування трансдукції сигналу через шлях 

JAK2/STAT3 [53]. Надлишкова експресія цього ферменту відзначається 

при деяких ракових захворюваннях [54]. З іншого боку, слід 

враховувати, що в залежності від протеїнового субстрату та виду клітин 

РТР1В може негативно регулювати IL-4/JAK/STAT6 сигнальний шлях, 

важливий для антиракової стійкості [55, 56].  

Т-Клітинна протеїнтирозинфосфатаза (TC-PTP), яка найбільше 

експресується в органах кровотворення, належить до ензимів 

нерецепторного типу. Вона є структурно подібною до РТР1В з 

ідентичністю амінокислотних послідовностей на 69 % [57]. Дві 

ізоформи TC-PTP (48 кДа та 45 кДа) розміщуються на ендо-

плазматичному ретикулумі і в ядрі клітини, відповідно, причому деякі 

стресові фактори, що приводять до активації протеїнкіназ та 

епідермального фактора росту, можуть викликати накопичення ядерної 

форми TC-PTP в цитоплазмі клітини [58]. TC-PTP може відігравати 

вирішальну роль в регуляції імунної відповіді та інсулінової 

сигналізації. Ядерна форма TC-PTP здатна дефосфорилювати ядерні 

STAT1, STAT3 [59]. Цитоплазматична форма ензиму більш схильна 

дефосфорилювати β-субодиницю інсулінового рецептора [60], JAK1 та 
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JAK3 [61], а також β-рецептор тромбоцитарного фактора росту [62]. 

Геномні дослідження свідчать про те, що T-клітинна протеїнтирозин-

фосфатаза може бути пов‘язана з розвитком діабету 1 типу, хворобою 

Крона і ревматоїдним артритом [63]. TC-PTP є негативним регулятором 

запальних процесів. Миші з нокаутованим геном цього ензиму мають 

дефекти в кістковому мозку, відхилення в функціях Т- та В-клітин, а 

також системні запальні захворювання [64, 65]. Пригнічувальні функції 

TC-PTP виявляються в процесах епітеліального канцерогенезу [66]. Iнші 

дані свідчать, що понижена активність цього ензиму може бути 

пов‘язана з розвитком ракових захворювань [67].  

Протеїнтирозинфосфатаза SHP2, що кодується геном PTPN11, 

належить до нерецепторної групи протеїнтирозинфосфатаз і залучена до 

регуляції різноманітних клітинних сигнальних шляхів [32]. В 

залежності від локалізації виділяють цитоплазматичний, нуклеарний і 

мітохондріальний тип цього ензиму. Встановлено можливість пере-

міщення SHP2 у комплексі з сигнальними білками між цитоплазмою та 

ядром клітини [68]. Структурно SHP2 вміщує два Src гомологічні 

домени (N-SH2, C-SH2) та один РТРазний домен [69]. N-SH2-домен 

важливий для регуляції активації білка, тоді як домен C-SH2 виконує 

стабілізуючу роль. Геномні мутації PTPN11 приводять до гіперактивних 

форм SHP2 і розвитку ракових захворювань, особливо нейробластоми, 

різних видів лейкемії, раку молочної залози [70, 71]. Показано, що 

STAT5 може бути субстратом для SHP2 [72]. Фосфатазний домен SHP2 

забезпечує JAK2/STAT5 трансдукцію сигналу [73]. SHP2 може 

регулювати клітинну міграцію та фокальну адгезію [74], а селективні 

інгібітори протеїнової фосфатази SHP2 блокують клітинну рухливість 

та ріст ракових клітин in vitro та in vivo [75]. Конструювання таких 

інгібіторів засновано як на створенні міметиків фосфотирозину, так і на 

пошуку малих молекул, що зв‘язуються в алостеричному сайті [76, 77]. 

Протеїнтирозинфосфатази MEG2 та MEG1, які вперше було 

клоновано з мегакаріоцитів людини, експресуються в лейкоцитах, 

клітинах мозку і секреторних клітинах, розташовуючись на 

цитоплазматичному боці секреторних везикул [78]. MEG2 складається з 

каталітичного домену та домену гомології Sec14p. Окрім каталітичного 

домену, подібного на 30–40% до інших РТРаз і розташованому на        

С-кінці, фермент має NH2-термінальний домен, що є гомологічним до 

деяких інших білків Sec14p людини та дріжджів. Саме завдяки природі 
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цього домену, MEG2 може брати участь у регуляції фізіологічно 

важливих процесів за участю ліпідів [79].  

Встановлено, що PTP-MEG2 відіграє вирішальну роль в різних 

процесах клітинної сигналізації [80] і є перспективною мішенню в 

лікуванні захворювань людини. Зазначається, що експресія PTP-MEG2 

блокує індуковане інсуліном фосфорилювання рецептора інсуліну [81]. 

Як і інші РТРази, MEG2 є потенційним регулятором сигнальних 

процесів за участю STAT3 [82]. Крім того, MEG2 може брати участь у 

механізмах негативної регуляції ErbB2-EGFR сигнального шляху у 

клітинах раку молочної залози [83].  

Протеїнтирозинфосфатаза CD45, відома як лейкоцитарний загальний 

антиген, є трансмембранним глікопротеїном, знайденим в мембранах 

практично всіх гемопоетичних клітин, за виключенням зрілих 

еритроцитів та їх найближчих попередників [84]. В залежності від 

функцій розрізняють кілька ізоформ цієї протеїнтирозинфосфатази 

рецепторного типу, що відрізняються довжиною позаклітинного 

сегменту. Як і інші РТРази рецепторного типу, CD45 складається з 

позаклітинної рецепторної області, короткого трансмембранного 

сегмента і цитоплазматичної області, що включає фосфатазний 

доменний тандем [85]. Цитоплазматична область складається з двох 

доменів, серед яких мембранно-проксимальний домен з каталітичним 

Cys828 відповідає за каталітичну активність ензиму. Іншому, мем-

бранно-дистальному домену відводять регулювальну функцію [86].  

Дослідження показали, що CD45 є незамінною в антиген-стимульо-

ваній проліферації Т-лімфоцитів [87]. Зв'язування чужорідних антигенів 

приводить до фосфорилювання Т-клітинних рецепторів тирозинкіназою 

Lck. При цьому Т-клітини на своїй поверхні експресують CD45, і Т-клі-

тини, яким бракує цього ферменту, не можуть бути активованими, що 

передбачає участь CD45 в ініціюванні сигналізації. Встановлено, що 

CD45 активує лімфоцит-кіназу шляхом дефосфорилювання фосфо-

рильованого тирозину на С-кінці [85]. Локальна сегрегація кіназ та 

тирозинфосфатази CD45 лежить в основі запуску Т-клітинного 

рецептора (TCR) [88]. Ензим може бути залучений до регуляції 

JAK/STAT сигнальних шляхів, утворює комплекси з STAT3, PKC та 

ERK [89]. Завдяки своїй біохімічній ролі, загальний лейкоцитарний 

антиген привертає увагу як терапевтична мішень для лікування деяких 

онкологічних хвороб, автоімунних захворювань, а також для 

запобігання відторгнення трансплантатів [90, 91]. 
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Важливим напрямом досліджень є вивчення і конструювання 

інгібіторів РТРаз бактеріального походження. Кристалічна структура 

винятково активної РТРази з Єрсинії (YopH) [92] була досліджена у 

комплексі з вольфраматом [93] і п-нітрокатехолсульфатом [94]. Цей 

фермент складається з двох різних доменів, де залишки 206-468 

формують C-термінал каталітичної області, а залишки 403-410 належать 

до фосфат-зв‘язувальної петлі (P-петлі) в межах активного центру. Так 

само, як і еукаріотичні протеїнтирозинфосфатази, YopH каталізує 

гідроліз фосфорильованого тирозинового залишку в межах 

консервативного активного центру, який також характеризується 

закриттям WPD-петлі після закріплення ліганду [95]. Модельні 

дослідження показали, що конформація WPD-петлі у закритому або 

відкритому стані змінюється з частотою приблизно 4 нс для апоформи 

нативного білка [96]. Заміна залишку цистеїну, який знаходиться в 

положенні 403 в центрі фосфат-зв‘язувальної петлі, на залишок серину 

(C403S) або аланіну (C403A) приводить до інактивації ферменту [97]. 

N-Термінал (129 залишків) є вторинним біфункціональним доменом 

ферменту, що зв‘язує Cas і паксилін in vitro подібно до зв‘язування 

фосфотирозинового фрагменту [98].  

 

3.2. Біоактивність похідних фосфонових і метиленбісфосфонових 

кислот 

 

3.2.1. Фосфонові кислоти як біоізостерні аналоги  

моноалкілфосфатів та інгібітори фосфатаз 

 

Утворення і гідроліз моно-, ди- і трифосфатного зв‘язку є ключовим 

в процесах метаболізму і трансдукції сигналів, включаючи вивільнення 

енергії і регуляцію активності протеїнових молекул [99]. Механізми 

ферментативних гідролітичних реакцій базуються на результатах 

вивчення реакційної здатності модельних хімічних перетворень [100]. 

Значення вільної енергії гідролізу моноестерних моноалкіл-, діалкіл- та 

триалкілфосфатів значно відрізняється від значень вільної енергії 

гідролізу нуклеотидів та інших макроергічних фосфорних естерів. 

Хімічний гідроліз моноалкілфосфатів є відносно повільною реакцією і 

передусім залежить від того, в якій формі знаходиться субстрат: у 

вигляді моно- чи діаніону. Факторами, які впливають на гідроліз 

моноалкілфосфатів, може бути вплив найближчого оточення на 
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формування перехідного стану [101], а також електроноакцепторні 

ефекти замісників [102].  

Фосфонові кислоти моделюють структуру моноалкілфосфатів, а 

іонізований фрагмент фосфонової кислоти у фосфонатній моно- або 

діаніонній формі при фізіологічних значеннях рН є структурно 

подібним до фосфатного залишку моноалкілфосфатів [103]. Внаслідок 

цього природні і синтетичні фосфонати як біоізостерні аналоги 

моноалкілфосфатів здатні конкурувати з останніми за одну і ту ж 

біологічну мішень [104]. При цьому фосфонові кислоти характе-

ризуються більшою стабільністю в біологічному оточенні, так як не 

здатні гідролізуватися в результаті хімічних або ферментативних 

перетворень. До того ж значення pKa фосфонових кислот є дещо вищим, 

ніж значення pKa монофосфорних естерів. Так, наприклад, pKa1 і pKa2 для 

фенілфосфату дорівнює 1,42 і 6,92, тоді як для фенілфосфонової 

кислоти  ці значення складають 1,86 і 6,92, відповідно [105].  

В 1950 році на Першому симпозіумі з хіміко-біологічної кореляції 

Фрідман запропонував концепцію біоізостерних груп [106]. Під це 

визначення можуть підпадати хімічні групи або фрагменти молекули, 

що характеризуються подібними розмірами і формою, внаслідок чого 

такі молекули з біоізостерними фрагментами спрямовуються на одну 

білкову чи іншу мішень. Стратегія біоізостерної відповідності 

фосфонатів і фосфатів була успішною в конструюванні біоактивних 

сполук [107], що дозволило прогнозувати і вивчити інгібувальну 

здатність синтетичних фосфонатів по відношенню до низки фосфатаз, 

гліколітичних та інших ферментів, вірусних ДНК-полімераз тощо. Так, 

було встановлено спорідненість фосфонатних похідних до лейцинаміно-

пептидази [108], карбоангідрази 1 [109], матриксних металопротеїназ 

[110]. На основі відомого антибіотика фосфоміцину синтезовано ряд 

його структурних аналогів, серед яких сполуки з 1,2-епокси-

фосфонатним фрагментом [111]. Антивірусну активність виявляють ряд 

фосфоровмісних ациклічних нуклеозидів, таких як цидофовір, адефовір, 

тенофовір [112]. Значну увагу серед фосфонових кислот привертають 

амінофосфонатні, гідроксифосфонатні та інші похідні [108]. Крім цього, 

перспективною є хімія фторованих фосфороорганічних сполук як 

потенційних низькомолекулярних біорегуляторів, так як заміна атомів 

водню на атоми фтору в структурі фосфонової кислоти або іншої 

сполуки спричиняє значні зміни у властивостях органічної сполуки в 

біологічному оточенні. При цьому висока електронегативність атома 
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фтору і його здатність утворювати водневі зв‘язки може відігравати 

позитивну роль у механізмах комплексоутворення таких сполук з 

біомішенями. Звідси і значний інтерес до фторованих фосфонатів як 

потенційних біоактивних агентів [113].   

Деякі фосфонові кислоти і тіофосфати вивчалися як інгібітори 

металозалежних та інших фосфатаз [114, 115]. Однак, інгібувальна дія 

простих низькомолекулярних фосфонатів є швидше незначною. 

Наприклад, стійкі і доступні алкілфосфонові кислоти слабо зв‘язуються 

з лужними фосфатазами [115]. При цьому фосфонові кислоти з 

великими гідрофобними замісниками та додатково введеними 

карбоксильними групами зв‘язуються дещо сильніше, конкуруючи з 

активним центром ферменту [116]. Біфункціональна природа інгібітора 

з групами, здатними хелатувати метал, приводить до збільшення 

інгібувального впливу на лужні фосфатази у порівнянні з простими 

алкілфосфоновими кислотами. Значення константи інгібування лужної 

фосфатази з кишок теляти о-меркаптофенілфосфоновою кислотою 

складає 0,21 мкМ [115]. Залежно від довжини алкільного ланцюга, 

похідні діетилалкілсульфонамідо-(4-метоксифеніл)метилфосфонової 

кислоти здатні інгібувати в облаcті мікромолярних концентрацій 

пурпурову кислу фосфатазу, активність якої асоціюється з остеопорозом 

[117].  

На даний час ідентифіковано ефективні інгібітори низки людських 

протеїнтирозинфосфатаз, включаючи РТР1В, TC-PTP, SHP2, Meg2 [118, 

119]. Нові інгібітори представлено сполуками, які вміщують аніоногенні 

фрагменти, в тому числі фосфорильні групи, сульфогрупи, або 

карбоксильні групи [47-52]. Описано різні механізми інгібування та 

інактивації [120, 121]. Деякі інгібітори РТРаз проходили клінічні 

випробування для використання в медичній практиці. Селективний 

алостеричний інгібітор PTP1B тродусквемін (MSI-1436), що пригні-

чував апетит, зменшував масу тіла та покращував рівень інсуліну і 

лептину у мишей [122] пройшов першу фазу клінічних досліджень. 

Стибоглюконат натрію, який вже тривалий час застосовують для 

лікування лейшманіозу, виявився інгібітором людських РТРаз [123, 

124]. Таутоміцетин, що застосовується як імуносупресор при пересадці 

органів, також здатний ефективно інгібувати активність SHP2 [125]. 

При цьому цей лікарський засіб у 5 разів гірше інгібує активність SHP1 

і більше ніж у 10 разів гірше впливає на активність РТР1В, HePTP, 

PTPa, CD45, VHR та Cdc14.  
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Вплив простих низькомолекулярних фосфонатів на активність РТРаз 

часто не був значним, як, наприклад, у разі інгібування похідними 

ароїлметилфосфонових кислот [126]. Разом з тим, інгібувальна дія 

фосфонових кислот збільшувалась при заміщенні атомів водню при 

атомі вуглецю в α-положенні на атоми фтору, як у випадку α,α-дифторо-

алкілфосфонових кислот [127]. Імітуючи природні субстрати РТРаз, такі 

інгібітори здатні взаємодіяти з ензимом одночасно в активному і 

додатковому сайті зв‘язування [128]. Деякі приклади з літератури щодо 

похідних фосфонових кислот як інгібіторів РТРаз наведено нижче.  

Значення ІС50 інгібітора 1 з дифторометиленфосфонатним залишком, 

спрямованим на протеїнтирозинфосфатазу Meg2, становить 75 нM, а 

вплив на активність РТР1B, CD45, SHP2, Meg1 та LAR був на порядок 

меншим [129]. Структурно подібна до інгібітора 1 похідна фенілаланіну 

2 показала надзвичайно високу інгібувальну дію на ТС-РТР з 

константою 4,3 нМ [130]. Вплив цієї сполуки на активність інших 

РТРаз, включаючи SHP2, Lyp, Meg2, FAP1, CD45 та LAR був у 200 

разів меншим. У 7 разів нижчою була константа інгібування і для 

РТР1В, яка є досить подібною до ТС-РТР. При дослідженні PTP1B як 

мішені при неврологічному захворюванні, так званому синдромі Ретта, 

було показано, що фторована фосфонатна похідна фенілаланіну 3 

інгібувала PTP1В зі значенням константи інгібування 40 нМ з 2-крат-

ною селективністю у порівнянні з ТС-PTP та дещо більшою 

селективністю у порівнянні з SHP2 і LAR [131].  

Подальший напрям дизайну специфічних інгібіторів РТРаз включав 

введення двох біоізостерних дифторометиленфосфонатних фрагментів, 

що забезпечувало фіксацію молекули у різних центрах зв‘язування. Так, 

фосфонова кислота 4 виявляла мікромолярну інгібувальну здатність 

відносно РТР1В [132]. Використання пептидоміметиків як скафолдів 

для інгібіторів РТР1В із залишками дифторометилфосфонової кислоти 

демонструють структури 5 та 6 [133]. Такі сполуки інгібували 

активність РТР1В зі значенням Kі 2,4 мкМ та 1,8 мкМ, відповідно.  

Окрім інгібіторів РТРаз людини, проводиться пошук сполук, які 

здатні селективно блокувати активність бактеріальних протеїнтирозин-

фосфатаз, так як деякі хвороботворні бактерії використовують власні 

РТРази для адаптації та захисту в чужому організмі. Показано, що 

похідна дифторометилфосфонової кислоти (сполука 7) здатна інгібувати 

активність РТРази з Єрсинії зі значенням ІС50 190 нМ [134]. Ефектив-
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ність інгібування цього ферменту була в 11 разів кращою у порівнянні з 

інгібуванням PTP1B, LAR, DUSP-14, DUSP-22 та VH1. 
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Тирозинові фосфатази mPTPA та mPtpB з Mycobacterium tuberculosis 

залучені до механізмів функціонування цієї бактерії [135]. Сполука 8 з 

дифторометиленфосфонатним фрагментом є інгібітором mPtpB зі 
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значенням константи інгібування  1,4 мкМ [136]. Індекс селективності 

складав 70 у порівнянні з протеїнтирозинфосфатазами mPtpB, PTP1B, 

TC-PTP, CD45, LAR таVHR. 

 

3.2.2. Метиленбісфосфонові кислоти і механізми їх біоактивності 

 

Роль атома фосфору при конструюванні лікарських засобів [137] 

добре ілюструється на прикладі похідних метиленбісфосфонової 

кислоти 9, що є синтетичним аналогом неорганічного пірофосфату. На 

відміну від пірофосфату, синтетичні метиленбісфосфонати не 

піддаються гідролізу і є стійкими в широкому діапазоні значень рН. 

Впродовж останіх десятиліть метиленбісфосфонові кислоти були 

об‘єктами систематичних досліджень в біоорганічній хімії, 

фармакології, біохімії і медицині [138]. Завдяки взаємодії з іонами 

кальцію, бісфосфонати добре зв‘язуються з поверхнею кісткових 

тканин, що забезпечує ефективність застосування цих сполук для 

лікування і профілактики остеопорозу [139]. Збільшення кісткової маси 

при лікуванні бісфосфонатами досягається за рахунок селективного 

пригнічення активності остеокластів і сповільнення кісткової резорбції. 

Бісфосфонати також широко застосовуються як лікарські засоби для 

лікування патологічної кальцифікації м‘яких тканин, неврологічних і 

онкологічних захворювань [140]. Нижче подано структурні формули 

метиленбісфосфонової кислоти та деяких її похідних, що виявляють 

біоактивність – етидронової (10), клодронової (11), памідронової (12), 

алендронової (13), ризедронової (14), ібандронової (15), золедронової 

(16), інкадронової (17) і мінодронової (18) кислот.  

Молекулярні механізми біологічного впливу бісфосфонатів 

визначаються їх структурою [138]. Прості метиленбісфосфонати, такі як 

клодронат і етидронат, метаболізуються всередині клітини в 

метиленвмісні аналоги ATP зі зв‘язками С-Р-С, що не здатні 

гідролізуватися. Ці біоізостери АТP накопичуються в цитозолі 

остеокластів, що приводить до інгібування АТP-залежних ферментів, 

порушення мітохондріального мембраного потенціалу, вивільнення 

цитохрому С та індукції апоптозу.  

Структурно більш відмінними від пірофосфату і не здатними 

метаболізуватися за наведеними вище механізмами є азотовмісні 

метиленбісфосфонати з об‘ємними замісниками біля атома вуглецю, 

такі як алендронат, ризедронат, золедронат, ібандронат. Однією з 
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терапевтичних мішеней для цих сполук є фарнезилдифосфатсинтаза, 

фермент мевалонатного шляху синтезу стероїдів. Інгібування 

фарнезилдифосфатсинтази приводить до зменшення ресурсів 

фарнезилдифосфату і геранілдифосфату та порушення функцій 

низькомолекулярних G-білків, в тому числі GTPаз, необхідних для 

функціонування остеокластів [141].  
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Результати досліджень бісфосфонатів свідчать про їх протипухлинну 

активність, виявлену на різних моделях канцерогенезу [142, 143], 

атеросклерозу [144] та нейрологічничних захворювань [145]. З огляду 

на резистентність клітин до хіміотерапевтичних агентів, важливо, що 

бісфосфонати другого покоління здатні діяти синергічно в комбінації з 

іншими хіміотерапевтичними чи антиканцерогенними агентами. Серед 

них перспективним є золедронат, який одночасно з іншими ліками 

викликав сповільнення росту або апоптоз ракових клітин. Бісфосфонати 

третього покоління, відомі як інкадронат і мінодронат, блокували і 

викликали апоптоз клітин остеосаркоми щурів, а також пригнічуючи 

експресію Р-глікопротеїну. 

Механізми інгібувальної дії ризедронату або золедронату на 

активність фарнезилдифосфатсинтази [146, 147] включають зв‘язування 

бічного фрагменту інгібітора в одній із двох зв‘язувальних кишень в 

активному центрі ферменту за рахунок гідрофобних взаємодій та з 

додатковою фіксацією атома азоту. При цьому метиленбісфосфонатна 
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група орієнтується до позитивно заряджених амінокислотних залишків і 

кластеру із трьох іонів магнію [148]. 
 
 

3.3. Оцінка фосфонатних інгібіторів фосфатаз  

з малим молекулярним скафолдом 

 

3.3.1. Тіоуреїдометиленбісфосфонати як інгібітори лужних фосфатаз 

і нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази 1 

 

Значна кількість невеликих молекул – інгібіторів лужних фосфатаз 

належить до різних класів органічних сполук [149]. Досить відомим 

серед них є левамізол [150], який певний час використовувався для 

лікування ревматоїдного артриту, проте побічні ефекти обмежують його 

застосування. Інгібітором тканинно неспецифічної лужної фосфатази 

може бути теофілін [151], який використовується при терапії 

захворювань органів дихання. Значну інгібувальну активність щодо 

тканинно специфічних і тканинно неспецифічних лужних фосфатаз 

виявляють похідні піразолу [152], триазолу [153, 154] і сульфоніламідні 

похідні [155].  

Встановлено, що деякі похідні метиленбісфосфонових кислот, які 

інгібують фарнезилдифосфатсинтазу, можуть також пригнічувати 

активність лужної фосфатази в кістках [156, 157], а при активному 

перебігу хвороби Педжета показано доцільність призначення 

памідронату, золедронату, ризедронату. Памідронат здатний також 

інгібувати протеїнтирозинфосфатазу MEG1 [158] і нейтральні 

фосфатази в клітинах остеосаркоми [159]. Останнім часом як 

потенційно біоактивні вивчаються фторовані та інші α-заміщені 

бісфосфонати та їх похідні [160, 161]. 

Можна було розраховувати, що похідні тіоуреїдометиленбіс-

фосфонатів виявлятимуть спорідненість до білкових молекул, в тому 

числі ферментів, які каталізують перенесення фосфорильного залишку. 

Розглянемо серію таких молекул, які є похідними метиленбісфосфо-

нової кислоти, поєднуючи в собі полярні фосфонатні фрагменти і 

заміщений арильний залишок [162]. Як можливі мішені для 

дослідження було обрано лужні фосфатази з кишок бика і плаценти 

людини, а також нуклеотидпірофосфатазу/фосфодіестеразу 1.  
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Результати кінетичних досліджень тіоуреїдометиленбісфосфонатів 

(19-30) на активність лужних фосфатаз з тонкої кишки бика та плаценти 

людини показали, що механізм інгібування включає конкурентне 

зв‘язування інгібітора в активному центрі ферменту. При цьому бло-

кується стадія утворення фермент-субстратного комплексу, який є 

інтермедіатом подальших каталітичних перетворень з вивільненням  

неорганічного фосфату. Ефективність інгібування лужної фосфатази з 

тонкої кишки бика при переході від метиленбісфосфонової кислоти (9) 

до метиленбісфосфонатів (19-22) зростає мало, а суттєвіше зниження 

констант інгібування спостерігається у разі (3-фенілтіоуреїдо)метилен-

бісфосфонату (23) (приблизно в 30 разів). Подальше введення метиль-

ної, нітро- чи диметиламіногрупи в орто- або пара- положення 

фенільного замісника тіоуреїдопохідної метиленбісфосфонової кислоти 

не приводило до зростання інгібувальної здатності сполук 24-27. Схожі, 

однак менші ефекти спостерігалися при дії тіоуреїдометиленбісфонатів 

на лужну фосфатазу з людської плаценти [162] (табл. 1).  

Аналіз результатів докінгу при використанні кристалічної структури 

лужної фосфатази з плаценти людини вказує на те, що фосфонатні 

залишки інгібіторів наближені до іонів цинку та іону магнію. 

Тіоуреїдометиленбісфосфонат (23) формує також водневі зв‘язки із за-

лишками Arg166, His317, Asp316, His153. Комплекс ферменту зі 

сполукою 28 характеризується довшою відстанню між N3'-Н та His153. 

 Результати досліджень нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази 

1 з Bothrops atrox демонструють, що, як і у випадку лужних фосфатаз, 

важливою є наявність тіонного фрагменту в структурі інгібітора. Про це 

свідчить зростання інгібувальної здатності (3-фенілтіоуреїдо)метилен-

бісфосфонату (23) у порівнянні з відповідним бісфосфонатом 28. При 

цьому введення нітрогрупи в п-положення фенільного замісника 

тіоуреїдометиленбісфосфонату 23 (сполука 26) забезпечувало подальше 

зниження значення IC50 до мікромолярного рівня (табл. 1). 
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Таблиця 1                                                                                                                 

Константи інгібування лужних фосфатаз і NPP1  

метиленбісфосфоновою кислотою (9) та її тіоуреїдопохідними (19-30)  

Сполука 
Ki, мкМ, для лужних фосфатаз 

Ki, мкМ, для NPP1 
з кишок бика з плаценти людини 

9 100 ± 19 2200 ± 500 - 

19 39 ± 10 390 ± 40 400 ± 50 

20 48 ± 9 - - 

21 42 ± 7 - - 

22 26 ± 6 270 ± 60 130 ± 15 

23 3,1 ± 0,3 170 ± 30 28 ± 3 

24 7,9 ± 0,9 - 54 ± 6 

25 12 ± 2,3 - 81 ± 10 

26 8,4 ± 2,4 - 4,3 ± 1 

27 24 ± 3 - 250 ± 30 

28 32 ± 2 850 ± 80 290 ± 25 

29 - - 700 ± 100 

30 - - 1,7 ± 0,2 

 

Інгібувальна здатність сполуки 30 з мікромолярним значенням 

константи інгібування приблизно в 400 разів перевищує інгібувальну 

спроможність памідронату 29. Спостерігалася певна кореляція (r
2
=0,81) 

поміж інгібувальною здатністю похідних тіоуреїдометиленбіс-

фосфонової кислоти 22, 23, 25, 26, 27, 28 відносно двох ферментів – 

нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази 1 з Bothrops atrox і лужної 

фосфатази з тонкої кишки бика. Очевидно, це пов'язано з організацією 

активних центрів цих металоферментів. Відомо, що в активному центрі 

нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази 1 розміщено два іони цинку, 

нуклеофілом є залишок треоніну, а область, що відповідає ділянці 

лужної фосфатази з іоном магнію, може займати залишок тирозину [25, 

28]. 

Таким чином, ковалентне закріплення залишку метиленбіс-

фосфонової кислоти на тіоуреїдному скафолді забезпечило підвищення 

ефективності інгібування лужної фосфатази з тонкої кишки бика, а 

також нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази 1.  

 

3.3.2. Стереоспецифічність впливу α-бензиламінобензилфосфонових 

кислот на активність кислої фосфатази з простати 

 

Амінофосфонові кислоти, які є структурними аналогами аміно-

кислот, знаходять широке біологічне застосування, оскільки можуть 
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конкурувати з багатьма природними субстратами за зв‘язування з 

ферментами та іншими білковими молекулами [163-165]. Ці сполуки та 

їх похідні виявляють значну спорідненість до протеаз, деяких синтетаз 

[166] і демонструють антиракову активність [167]. N-Заміщені похідні 

α-амінофосфонових кислот складають основу для пошуку і створення 

ефективних інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз [168]. Деякі похідні α-

бензиламінобензилфосфонатів інгібували переважно PTP1B, ТC-PTP, 

MEG2 і меншою мірою SHP2 та MEG1. Раніше також було встановлено, 

що α-бензиламінобензилфосфонові кислоти є потужними інгібіторами 

кислої фосфатази з простати людини [169].  

Кисла фосфатаза з простати людини є глікопротеїном, що 

складається з двох субодиниць і каталізує неспецифічний гідроліз 

моноалкілфосфатів та фосфорильованих білків [170]. До введення 

простатичного специфічного антигену як маркера, визначення 

простатичної кислої фосфатази в організмі людини було основою для 

діагностики раку передміхурової залози [171]. Визначено кристалічну 

структура кислої фосфатази з простати людини [172], у тому числі в 

комплексі з α-бензиламінобензилфосфоновою кислотою [173]. Однак, 

незважаючи на на те, що простатична кисла фосфатаза є ключовим 

білком, який характеризує рівень фосфорильованості інших білків і 

субстратів, уявлення про функціональні властивості цього ферменту все 

ще формуються [170]. Встановлено, що клітинна простатична кисла 

фосфатаза як протеїнтирозинфосфатаза каталізує дефосфорилювання 

залишків тирозину людського рецептора епідермального фактора росту 

2 (ErbB-2) і таким чином функціонує як негативний регулятор росту 

клітин раку передміхурової залози [174, 175]. Інше розуміння функцій 

простатичної кислої фосфатази може стосуватися і її участі в процесах 

гідролізу лізофосфатидної кислоти, що залучена до канцерогенезу, або 

ж її 5'-ектонуклеотидазної активності з генерацією аденозину і 

позаклітинного фосфату як кінцевих продуктів [176, 177]. Показано, що 

простатична кисла фосфатаза бере участь у механізмах метастазування 

[178]. Описано новий пептидоміметик зі скафолдом оксопіперазину, 

який здатний блокувати секрецію простатичної кислої фосфатази та 

ініціювати апоптоз ракових клітин простати [179]. Тому орієнтування 

на цей ензим може бути корисним у пошуку і створенні нових 

антиракових агентів. 

Нами було здійснено експериментальну оцінку стереоспецифічності 

інгібування цього ензиму на прикладі (R)- і (S)-α-бензиламінобензил-



90 
 

фосфонових кислот (31, 32) та їх похідних – (1R2S)- і (1S2R)-феніл[(1-

фенілетил)аміно]метилфосфонових кислот (сполуки 33, 34 і 35, 36, 

відповідно) [180].  
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За результами досліджень in vitro сполук 31-36 з використанням     

O-фосфотирозину як штучного субстрату було виявлено найвищу 

активність (R)-α-(N-бензиламіно)бензилфосфонату (31) (IC50 = 0,005 

мкМ). Сполука 31 як інгібітор була більше ніж у 30 разів активнішою, 

ніж відповідний (S)-енантіомер 32 (ІС50 = 0,20 мкМ). З іншого боку, 

(1S,2R)-феніл[(1-фенілетил)аміно]метилфосфонати були активнішими 

ізомерами, ніж їх (1R,2S)-аналоги. Метильний аналог (1R, 2S)-33 (ІС50 = 

1,21 мкМ) був значно слабшим інгібітором порівняно з сполукою (R)-

31. Сполука (1R,2S)-35 з метоксифенільним фрагментом демонструвала 

приблизно таку ж активність (ІС50 = 1,07 мкМ), як і (1R, 2S)-33. При 

цьому інгібітори (1S,2R)-34 (ІС50 = 0,036 мкМ) і (1S, 2R)-36 (ІС50 = 0,018 

мкМ) були дещо сильнішими, ніж незаміщена (S)-α-(N-бензил-

аміно)бензилфосфонова кислота (32) та близько у 50 разів ефективні-

шими порівняно з (1R,2S)-аналогами 33 та 35.  

Порядок (R)-31(S)-32, (1S,2R)-34(1R,2S)-33, (1S,2R)-36(1R,2S)-35 

узгоджувався з даними розрахунків методом молекулярного докінгу при 

спрямуванні зазначених вище сполук в активний центр кислої 

фосфатази з простати людини [180]. У комплексі (R)-α-бензиламіно-

бензилфосфонової кислоти (31) (у формі діаніону) атом фосфору 

інгібітора розташований  на відстані 3,13 Å від His12. Фенільні 

фрагменти інгібітора беруть участь у взаємодії із амінокислотними 

залишками Ile18, Ser175, Phe171 і Trp174. 

Ці результати [180] демонструють вплив in vitro і стереохімічні 

вимоги до α-(N-бензиламіно)бензилфосфонатів як інгібіторів простатич-

ної кислої фосфатази, а також свідчать про можливість такого впливу в 

живих клітинах.  
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3.3.3. Фосфонатні похідні ізоіндолін-1-ону як інгібітори  

протеїнтирозинфосфатази з Єрсинії і 

нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази 1 

  

Cтруктурно подібними до бензиламінобензилфосфонових кислот є 

фосфонові кислоти з ізоіндоліноновим фрагментом [181], який 

забезпечує закріплення N-бензильної частини у складі гетероциклічної 

структури в α-положенні стосовно залишку фосфонової кислоти. 

Фрагмент ізоіндолін-1-ону може входити в структуру синтетичних 

лікарських речовин, наприклад, індопрофену, а також в структуру 

природних сполук, зокрема, алкалоїдів, які виявляють широкий спектр 

біологічної дії. Однак 1-арил-1-(7-карбоксиізоіндолін-1-он-2-іл)метил-

фосфонова кислота (37) і її похідні були неактивними щодо проста-

тичної кислої фосфатази, демонструючи помірний вплив на протеїн-

тирозинфосфатазу з Єрсинії [182]. Дослідження серії фосфонових 

кислот 38a-m показали, що для них значення ІС50 знаходяться в межах 

високих мікромолярних концентрацій. Для сполуки 38h константа 

інгібування складала 30 мкМ.  

 

     

N

O

PO(OH)
2

COOH

37     

N

O

PO(OH)
2

X

NH O

R'

R

N

O

PO(OH)
2

X

N
H

O

HOOC(CO)

38a-m 38h

( )
n

            
 

Результати оцінки інгібувальної здатності сполук 38a-m стосовно 

нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази 1 представлено в табл. 2. 

Введення в молекулу карбоксильної групи (сполука 38e) посилює 

активність інгібітора і може приводити до зменшення величин ІС50 

порівняно зі сполуками 38a-c до мікромолярного діапазону. Мета-

орієнтація полярної групи в карбоксамідному заміснику 38i виявилась 

дещо сприятливішою за пара-орієнтацію 38e, однак спроба посилити 

цей ефект додатковим введенням в пара-положення атома фтору 

(сполука 38k) не була результативною. При цьому важливість введення 

аніонної групи підтверджується послабленням інгібувальної активності 

при переході до сполук 38l і 38m, які містять естерні замісники. 
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Таблиця 2 

Інгібування активності нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази 1 

сполуками 38a-m 

Сполука R R′ Х n IC50, мкM 

38a F H H 0 3312 

38b F H H 1 174 

38c H H F 0 395 

38d H H F 1 8,52,1 

38e COOH H H 0 9,72,0 

38f COOH H H 1 5,81,1 

38g COOH H F 1 9,31,8 

38h C(O)COOH H H 0 5,60,8 

38i H COOH H 0 4,30,7 

38k F COOH H 0 5,00,8 

38l COOMe H H 1 14,62,2 

38m COOMe H F 1 20,53,1 

 

3.4. Фосфороорганічні інгібітори фосфатаз з макроциклічною 

платформою 

 

3.4.1. Інгібування фосфатаз фосфоновими кислотами на платформі 

каліксаренів 

 

3.4.1.1. Інгібування лужних фосфатаз каліксаренфосфоновими 

кислотами  

 

Наші роботи з вивчення біоактивності фосфороорганічних сполук 

розпочалися півтора десятка років тому у співпраці з академіком НАН 

України В.П. Кухарем і академіком НАН України В.І. Кальченком. 

Вперше було продемонстровано вплив фосфорильованих похідних 

калікс[4]аренів на активність лужних фосфатаз, який був обумовлений 

багатоцентровими механізмами зв‘язування біоізостерних фосфонатних 

фрагментів, що об‘єднані єдиною макроциклічною платформою. 

Активність інгібіторів залежала як від структури скафолду, так і від 

природи замісників на його верхньому вінці.  

Завдяки унікальній тривимірній поверхні, каліксаренові молекули є 

результативними інструментами багатьох досліджень в біоорганічної 

хімії і медичній хімії [183]. Ці сполуки можуть впливати на 

мікроорганізми [184], виявляти противірусну [185] і протиракову 

активність [186]. Каліксарени також здатні утворювати комплекси, що 
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важливо для розпізнавання і розділення біоактивних молекул, таких як 

амінокислоти, білки, нуклеотиди, сахариди та стероїди. Біологічні 

експерименти показали, що більшість похідних є нетоксичними або 

демонструють низьку токсичність [183, 187]. 

Об‘єктами наших досліджень були лужна фосфатаза з кишок теляти 

і функціоналізовані макроцикли із одним або двома залишками 

метиленбісфосфонової кислоти на верхньому вінці, які виявляли 

значний інгібувальний вплив на її активність [188]. Вивчення 

властивостей калікс[4]арен-α-амінофосфонових кислот демонструвало 

значне підвищення їх спорідненості до активної поверхні лужної 

фосфатази з нирок свині  [189]. Подібна модифікація калікс[4]арену 

залишками фосфонових кислот виявилась перспективним напрямом 

пошуку нових інгібіторів ферментів, що каталізують перенос 

фосфорильного залишку. Авторами [190] було встановлено, що 

калікс[4]аренметиленбісфосфонова кислота здатна інгібувати Na
+
, K

+
-

ATP-азу плазматичної мембрани, не впливаючи при цьому на базальну 

Mg
2+

-ATP-азу. В експериментах на плазматичних мембранах клітин 

міометрія макроциклічні інгібітори Na
+
,K

+
-ATP-азної активності 

посилювали дію уабаїну – класичного інгібітора натрієвої помпи [191].  

Нижче продемонстровано особливості інгібування лужних фосфатаз, 

виділених з кишок та нирок бика, плаценти людини і E. сoli, 

калікс[4]аренами із ковалентно приєднаними до макроциклу одним або 

двома залишками метиленбісфосфонової кислоти.  
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Відповідно до результатів кінетичних експериментів, вплив 

метиленбісфосфонової кислоти (9) та її похідних 40 і 41 на активність 

лужної фосфатази з кишок теляти (препарат із активністю 1,1 од./мг 

білка) описувався закономірностями частково змішаного інгібування 

[188]. При цьому залежності уявних констант Міхаеліса та 

максимальної швидкості (K'm і V'max) від концентрації фосфонових 
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кислот не були лінійними, а характеризувалися від‘ємними 

відхиленнями, що узгоджується з механізмом, який включає частковий 

розклад комплексу фермент-інгібітор до продуктів реакції (схема 1).  

Схема 1 
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Із рівняння швидкості реакції для частково змішаного інгібування 
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Константи інгібування Ki и Ki′ були розраховані з лінеаризованих 

залежностей {(Km/Km)-1}
-1

 від 1/[I] та {(Vmax/Vmax)-1}
-1

 від 1/[I]. Для 

сполуки 40 вони складали 2,5 мкМ і 46 мкМ, а для сполуки 41 –         

0,38 мкМ і 2,8 мкМ, відповідно. При цьому для макроциклу 41 спів-

відношення k2/k2 становило 0,3. Спорідненість лужної фосфатази до 

калікс[4]арену 41 приблизно на два порядки перевищувала спорід-

неність ферменту до п-нітрофенілфосфату і більше, ніж у 50 разів до 

модельної сполуки 39 та на три порядки – спорідненість до відповідного 

біс-тетраетилового естеру фосфонової кислоти. 

Кінетика інгібування лужної фосфатази з мукози тонкої кишки бика 

(препарат з активністю 3800 од./мг білка) макроциклічними 

інгібіторами 40 і 41 [192] описувалась закономірностями змішаного 

інгібування (схема 2). При [S]о[E] у відповідності з кінетикою 

інгібування змішаного типу справджуються рівняння: 
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Vmax=V/(1+[I]/K i ′)  

Vmax/Km= Vmax/ Km(1+[I]/K i) 

 

Ці дані узгоджуються з  утворенням комплексів фермент-інгібітор 

та фермент-субстрат-інгібітор в процесі інгібування лужної фосфатази 

макроциклами (схема 2).  

Схема 2 
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У відповідності зі змішаним типом інгібування було розраховано 

константи інгібування Ki і Ki′. В усіх випадках значення констант 

інгібування Ki′ на порядок і більше перевищували значення констант Ki, 

тобто, переважний вклад в механізмах інгібування ферменту сполуками 

1-3 вносила конкурентна складова [192].  

 

Таблиця 3  

Константи інгібування лужних фосфатаз метиленбісфосфоновою 

кислотою (9), модельною сполукою 39 та макроциклічними 

інгібіторами 40 і 41 

 
 

 

Лужна фосфатаза  

з мукози тонкої 

кишки бика 

Лужна фосфатаза  

з нирок бика 

Лужна фосфатаза  

з Е. сoli 

Лужна фосфатаза 

з плаценти  

людини 

Ki, мкМ Ki, мкМ Ki, мкМ Ki, мкМ Ki, мМ Ki, мМ Ki, мМ Ki, мМ 

9 13020 1800500 15045 1300370 - - 2,20,1 1,20,1 

39 172 820250 533 1500150 1,60,2 - 3,50.6 1,10,3 

40 6,30,6 16060 8,81,9 48090 0,230,09 3,00,9 1,70,6 1,80,8 

41 0,400,04 5,20,8 123 330130 0,190,07 1,41,2 7,61,5 2,50,9 

Одержані дані (табл. 3) характеризують різну спорідненість лужної 

фосфатази з мукози тонкої кишки бика до метиленбісфосфонової 

кислоти та її похідних. При переході від метиленбісфосфонової кислоти 

(9) та сполуки 39 до інгібітора на платформі калікс[4]арену 40 константа 

інгібування Ki знижується, а введення в структуру макроциклу  другого 

залишку метиленбісфосфонової кислоти забезпечує подальше зниження 

значення Ki  для сполуки 41 більше, ніж на порядок. Сполука 41 



96 
 

виявилась сильним інгібітором лужної фосфатази з мукози тонкої 

кишки бика з Ki 0,4 мкМ і Ki 5,2 мкМ. Спорідненість ферменту до 

калікс[4]арену 41 приблизно у 300 разів перевищувала спорідненість 

ферменту до метиленбісфосфонової кислоти. Приблизно таким же був 

інгібувальний потенціал макроциклічного інгібітора 41 по відношенню 

до ізофермента лужної фосфатази з кишок теляти (препарат з 

активністю 1,1 од./мг білка) [188]. 

У випадку лужної фосфатази з нирок бика інгібувальна здатність 

сполуки 40 порівняно з метиленбісфосфоновою кислотою збільшу-

валася приблизно в 15 разів (табл. 3). Однак, при переході від 

монометиленбісфосфонату 40 до бісметиленбісфосфонату 41 значення 

Ki практично не змінювалося. Інгібування лужної фосфатази з E. сoli 

метиленбісфосфоновою кислотою не проявлялося значною мірою 

(константи інгібування в мілімолярному діапазоні), проте макро-

циклічні інгібітори 40 і 41 у порівнянні з бісфосфонатом 39 

характеризувалися формуванням дещо стабільнішого комплексу з 

ферментом. При цьому, як і при інгібуванні лужної фосфатази з нирок 

бика, ефект додаткового метиленбісфосфонатного залишку не 

спостерігався [192]. 

Різна спорідненість калікс[4]арен-біс-метиленбісфосфонату (інгібі-

тор 41) по відношенню до лужних фосфатаз з кишок і нирок бика чи Е. 

Сoli і плаценти людини може бути спричинена відмінностями в 

амінокислотному оточенні активного центру і узгоджується з іншими 

відомими властивостями цих ферментів. Послідовність амінокислот в 

структурах лужних фосфатаз з тканин ссавців та з Е. сoli однакова на 

25-30%. При цьому залишки амінокислот, що формують активні центри 

цих ферментів, збережені, тобто, активний центр ферменту з тканин 

ссавців організовано приблизно так, як і лужної фосфатази з Е. сoli      

[6, 11]. Консервативність залишків амінокислот, які залучені до 

безпосереднього зв‘язування субстрату, обумовлюють один і той же 

механізм каталізу, незмінний в процесі еволюції. Разом з тим, 

наближені до каталітичного центру ферменту з Е. сoli амінокислотні 

залишки Lys328 і Asp153 в лужних фосфатазах з тканин ссавців 

замінені на залишки гістидину [11]. До суттєвих структурних 

особливостей лужних фосфатаз з тканин ссавців можна віднести 

організацію додаткової ділянки зв‘язування субстрату. Дані про лужні 

фосфатази з кишок теляти і бика свідчать також про наявність рядом з 

активним центром залишків амінокислот, що не беруть прямої участі в 
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механізмах каталізу, але просторово закривають доступ до центру 

зв‘язування субстрату. Такий амінокислотний залишок в положенні 322 

в залежності від його природи може впливати на положення субстрату і 

гідроліз ковалентного фермент-субстратного інтермедіату [11]. Тому 

можна припустити, що у випадку ізоформ лужної фосфатази з тонкої 

кишки бика завдяки наявності своєрідної петлі тісніша фіксація 

інгібіторів з макроциклічним скафолдом забезпечується їх гідрофобним 

контактом.  

Перевагою інгібіторів з каліксареновим скафолдом може бути 

можливість введення в їх структуру біоізостерних груп, певним чином 

орієнтованих у просторі і здатних в окремих випадках суттєво 

підвищувати спорідненість інгібітора до ферменту. Результативність 

такого підходу було продемонстровано при конструюванні інгібіторів 

лужної фосфатази з нирок свині. Виявилось, що інгібування цього 

ферменту є чутливим до абсолютної конфігурації α-амінофосфонових 

кислот, ковалентно закріплених на макроциклічній платформі 

калікс[4]арену. Ефект спостерігався для біс-заміщених похідних. При 

цьому (RR)-ізомер з Ki 1,7 мкМ і Ki 130 мкМ зв‘язувався з ферментом 

приблизно в 50 разів сильніше, ніж (SS)-ізомер з Ki 86 мкМ і Ki 610 

мкМ [189]. 

В подальших дослідженнях як молекулярну платформу для 

конструювання інгібіторів фосфатаз було використано тіакалікс[4]арен 

[193]. Особливості цього скафолду продемонстровано при порівнянні 

кінетичних закономірностей і механізмів інгібування лужних фосфатаз 

тетракіс-фосфонатними похідними калікс[4]арену і тіакалікс[4]арену 

(сполуки 42 і 43) [194]. 
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Як і у випадку метиленбісфосфонатних похідних, вплив функціо-

налізованих макроциклів 42 і 43 на активність лужної фосфатази з 

плаценти людини і мукози тонкої кишки бика описувався законо-
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мірностями змішаного інгібування, на противагу інгібуванню ферменту 

з креветок, що було конкурентним стосовно субстрату. При 

конкурентному інгібуванні (схема 3) значення Ki визначали згідно 

рівняння Km = Km(1 + [I]/Ki) при різних концентраціях інгібітора.  

Схема 3 

 

При переході від сполуки 42 до сполуки 43 значення Ki у випадку 

фосфатаз з плаценти та креветок і значення Ki у разі фосфатази з 

мукози кишки бика зростали більше ніж на порядок. В останньому 

випадку інгібувальний ефект описувався константою Ki, що дорівнює 

0,021 мкМ [194] (табл. 4).  

Таблиця 4  

Константи інгібування лужних фосфатаз  

тетракіс-метилфосфоновими кислотами з калікс[4]ареновим і 

тіакалікс[4]ареновим скафолдом 

 

 

  

 

 

 

 

 

За результатами молекулярного докінгу аналіз способів зв‘язування 

інгібіторів в активному центрі лужної фосфатази з креветок свідчить, 

що у випадку калікс[4]арену 42 дві фосфонатні групи, а у випадку 

тіакалікс[4]арену 43 чотири фосфонатні фрагменти утворюють водневі 

зв‘язки з амінокислотними залишками ферменту. Очевидно, введення 

атомів сірки в структуру молекулярної макроциклічної платформи 

приводить до збільшення її розміру і сприяє багатоцентровим контактам 

інгібітора з амінокислотним оточенням в місці зв‘язування субстрату. 

Вивчення кінетики впливу макроциклічних сполук 42 і 43 на 

активність нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази 1 показало, що їх 

Інгібітор Лужна фосфатаза Ki, мкМ Ki, мкМ 

42 з плаценти людини 940  130 3600  370 

43 з плаценти людини 59  10 270  21 

42 з мукози кишки бика 0,070  0,003 0,92  0,22 

43 з мукози кишки бика 0,021  0,001 0,075  0,007 

42 з креветок 33  3 - 

43 з креветок 3,0  0,2 - 

S + E ES E + P

EI

K
i

i
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вплив описується закономірностями змішаного інгібування, а значення 

Ki і Ki знаходяться в мікромолярному діапазоні (табл. 5). Такий же 

ефект виявляв і тетракіс-заміщений сульфонілкалікс[4]арен 44. Суттє-

вою перевагою цього інгібітора була селективність у порівнянні з 

впливом на лужні фосфатази, включаючи лужну фосфатазу з мукози 

кишки бика. До того ж ця сполука блокувала фосфодіестеразну 

активність сироватки крові, першкоджаючи гідролізу п-нітрофенілового 

естеру тимідин-5-монофосфату як штучного субстрату [195].
  

 

Таблиця 5 

Константи інгібування нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази 1 

калікс[4]арен-тетракіс-метилфосфоновою кислотою (42),  

тіакалікс[4]арен-тетракіс-метилфосфоновою кислотою (43) і 

сульфонілкалікс[4]арен-тетракіс-метилфосфоновою кислотою (44) 

       

                                            

 

 

 

Очевидно, функціоналізовані макроцикли можуть бути структурно 

вдосконалені з метою створення специфічних інгібіторів екто-

ферментів з надродини лужних фосфатаз. Природа макроциклічної 

калікс[4]аренової платформи та замісників на верхньому або нижньому 

вінці може забезпечити додаткові можливості їх закріплення у 

мембранному оточенні або на гідрофобній поверхні білкової молекули.  

 

3.4.1.2. Фосфороорганічні інгібітори протеїнтирозинфосфатаз  

з каліксареновим скафолдом 

 

Розпочатий раніше цикл робіт щодо інгібування лужних фосфатаз 

було продовжено дослідженням інгібування похідними калікс[4]аренів 

протеїнтирозинфосфатаз людини, які розглядаються як терапевтичні 

мішені. Беручи до уваги потенціал фосфорильованих похідних 

калікс[4]аренів як інгібіторів лужних фосфатаз, подібний підхід було 

застосовано і для пошуку та створення нових інгібіторів 

протеїнтирозинфосфатаз. На перших порах було використано похідні 

метиленбісфосфонової, α-гідроксиметиленбісфосфонової, α-гідрокси-

метилфосфонової та α-кетофосфонової кислот на платформі калікс[4]-

Інгібітор ІС50, мкМ Ki , мкМ Ki, мкМ 

42 0,87  0,16 0,34  0,03 0,63  0,23 

43 0,40  0,09 0,21  0,07 0,30  0,06 

44 0,44±0,08 0,39±0,09 - 
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арену. Оцінку ефективності і селективності дії сполук здійснювали на 

основі значень IC50 (табл. 6), що були розраховані з дозозалежних 

кривих і були концентраціями інгібіторів, які знижували активність 

ензиму на 50%. 

Результати дослідження in vitro показали [196], що монозаміщені 

похідні калікс[4]арену 40 і 45 з фрагментом метиленбісфосфонової або 

α-гідроксиметиленбісфосфонової кислоти на верхньому вінці 

макроциклу виявляють найкращу спорідненість до РТР1В зі значеннями 

IC50 1,2 мкМ та 1,9 мкМ, відповідно. При цьому незаміщений на 

верхньому вінці калікс[4]арен за аналогічних умов не змінював 

активність ферменту. Монозаміщений калікс[4]арен із залишком α-гідр-

оксиметилфосфонової кислоти 47 (у рацемічній формі) найкраще 

інгібував CD45 (ІС50 = 0,64 мкМ), виявляючи невелику селективність у 

порівнянні з фосфатазами SHP2 та РТР1В [197] (табл. 6).  

У випадку α-кетофосфонової кислоти 49 найкращим було 

інгібування  РТР1В зі значенням ІС50, приблизно в 3 рази меншим, ніж 

для CD45, та щонайменше на порядок меншим, якщо порівнювати з 

SHP2 та іншими РТРазами [198] (табл. 6). Таким чином, заміна α-гідр-

оксиметиленбісфосфонатного замісника відповідним монофосфонатним 

фрагментом забезпечила більшу спорідненість до CD45, ніж до РТР1В, 

а введення α-кетофосфонатного фрагменту значно покращило селек-

тивність інгібування РТР1В у порівнянні з SHP2.  
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Біс-функціоналізовані макроцикли 41 і 46 характеризувалися дещо 

нижчою інгібувальною активністю (табл. 7). Їх вплив на TC-PTP і SHP2 

характеризувався низькою селективністю, а вплив похідної 48 на CD45 

був співмірний з інгібуванням РТР1В [196, 197]. При цьому структурно 

простіша α-гідроксиметиленбісфосфонова кислота 13 (алендронат) та 

незаміщений на верхньому вінці калікс[4]арен не впливали на актив-
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ність РТР1В при концентрації 20 мкМ. Це підтверджує те, що здатність 

фосфорильованих похідних калікс[4]арену інгібувати активність РТР1В 

може бути обумовлена синергічним впливом іонізованих залишків 

фосфонових кислот (фосфонатних груп) та калікс[4]аренової платфор-

ми.  

Таблиця 6 

Інгібування протеїнтирозинфосфатаз людини монозаміщеними   

фосфонатними похідними калікс[4]арену (ІС50, мкМ) 

 
Інгібітор PTP1B TC-PTP SHP2 CD45 LAR 

40 1,2 ± 0,2 9,3 ± 1,9 1,8 ± 0,5 5,7 ± 0,9 >100 

45 1,9 ± 0,2 27 ± 6 3,4 ± 0,3 8,4 ± 2,1 >100 

47 1,6±0,2 11±0,3 3,5±0,1 0,64±0,1 - 

49 3,2±0,1 27±3 40±6 11±3 72±5 

 

Таблиця 7 

Інгібування протеїнтирозинфосфатаз людини біс-заміщеними  

фосфонатними похідними калікс[4]арену (ІС50, мкМ) 

 

Інгібітор PTP1B ТС-РТР SHP2 CD45 LAR 

41 2,5 ± 0,2 4,9 ± 1,5 2,6 ± 0,6 22 ± 6 >100 

46 8,3 ± 1,1 22 ± 2 9,2 ± 0,4 59 ± 10 >100 

48 8,4±1,6 59±1,7 17±4 7,6±1,8 - 

50 6,3±0,2 51±10 53±5 16±3 56±3 

 

Тіакалікс[4]арен-тетракіс-метилфосфонова кислота 43 була описана 

як ефективний інгібітор лужних фосфатаз [194]. Результати наступних 

досліджень показали, що сполуки 42 і 43 мають високу спорідненість і 

до РТР1В зі значеннями ІС50 1,3 мкМ і 0,17 мкМ, відповідно (п-нітро-

фенілфосфат як субстрат). При використанні декапептидного субстрату 

pTyr
1146

 значення ІС50 складало 1,8 мкМ та 0,24 мкМ, відповідно. Однак, 

селективність інгібування РТР1В була низькою у порівнянні з ТС-РТР і 

РТРβ [199]. 

Вивчаючи закономірності інгібування РТР1В похідними тіа-

калікс[4]арену, ми запропонували нові підходи до дизайну макро-

циклічних фосфонатних інгібіторів, що розширюють уявлення про 

природу біоізостерного фрагменту. У відповідності з цим, на активність 

РТР1В можуть впливати не тільки фосфонові кислоти 42 та 43, але й 
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деякі естерні похідні тіакалікс[4]арену (сполуки 52, 53), причому 

останні мають переваги щодо селективності і, очевидно, щодо 

біологічного транспорту [200].  

 

 

S

S S

S
X

X
X

X
PO(OEt)

2

PO(OEt)
2

(EtO)
2
OP

PO(OEt)
2

S

S S

S
X

X
X

X
PO(OEt)(OH)

PO(OEt)(OH)

(HO)(EtO)OP

PO(OEt)(OH)

S

S S

S
X

X
X

X
PO(OBut)(OH)

PO(OBut)(OH)

(HO)(ButO)OP

PO(OBut)(OH)

S

S S

S
X

X
X

X
PO(OH)

2

PO(OH)
2

(HO)
2
OP

PO(OH)
2

X = OH

51

X = OH

52

X = OH

53

X = OMe

 54  
 

Тетраестери тіакалікс[4]арен-тетракіс-метилфосфонової кислоти 52 і 

53 характеризувалися значеннями ІС50 в низькомікромолярному 

діапазоні, виявляючи при цьому більшу селективність інгібування 

РТР1В у порівнянні з іншими РТРазами (табл. 8).  

Таблиця 8 

Інгібування протеїнтирозинфосфатаз людини (ІС50, мкМ)  

тетракіс-заміщеними похідними калікс[4]арену і тіакалікс[4]арену  

із залишками фосфонових кислот (42, 43)  

та їх структурних тетраестерних аналогів (52, 53)  

 

Інгібітор PTP1B ТС-РТР SHP2 MEG1 MEG2 CD45 

42 1,30,6 2,80,4 - - - - 

43 0,170,04 0,320,02 - - - - 

52 0,34 ± 0,07 5,2 ± 1,4 3,6 ± 0,85 3,9 ± 1,5 2,8 ± 0,2 1,2 ± 0,06 

53 0,32 ± 0,03 2,8 ± 0,5 3,4 ± 0,84 3,8 ± 0,9 1,9 ± 0,3 0,6 ± 0,02 

 

Важливо, що інгібування РТР1В було значно кращим у порівнянні з 

ТС-РТР. В той же час октаетильний естер 51, а також сполука 54 з 
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метокси-групами на нижньому вінці макроциклу мало впливали на 

активність РТР1В, що вказує на важливу роль замісників як на 

верхньому, так і нижньому вінці при закріпленні сполук 43, 52 і 53 на 

поверхні ензиму [200]. 

Особливість інгібування РТР1В деякими інгібіторами з громіздким 

каліксареновим скафолдом полягала в тому, що кінетика реакції 

гідролізу описувалась гіперболічною кривою. Додаткові експерименти з 

розведенням реакційної суміші свідчили про оборотність і повільне 

зв‘язування макроциклічних інгібіторів. Два основних механізми (схема 

4) можуть пояснити процес повільного розташтування інгібітора при 

комплексоутворенні з ензимом [201].  
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Схема 4. Можливі механізми утворення комплексу ензим-інгібітор: 

(а) двостадійний механізм; (б) одностадійний механізм 

 

Згідно двостадійного механізму спочатку відбувається швидке 

формування першого комплексу ЕІ, який потім повільно 

трансформується в наступний стійкіший комплекс ЕІ*. Якщо ж 

швидкість встановлення рівноваги на стадії формування комплексу ЕІ є 

значно нижчою за швидкість встановлення рівноваги на стадії 

утворення комплексу ЕІ*, то йдеться про одностадійний механізм. У 

випадку одностадійного механізму початкова швидкість процесу 

гідролізу субстрату не залежить від концентрації інгібітора, а 

залежність константи швидкості реакції псевдопершого порядку, що 

спостерігається в процесі встановлення рівноваги, від концентрації 

інгібітора має лінійний характер. Якщо ж процес розміщення інгібітора 

в активному сайті ензиму відбувається у дві стадії, то тоді початкова 

швидкість реакції гідролізу субстрату, що її каталізує ензим за наявності 

інгібітора, зростає зі зростанням концентрації доданої сполуки. При 

цьому залежність константи швидкості псевдопершого порядку від 

концентрації інгібітора має гіперболічний характер [201].  

(а) (б) 
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Для аналізу констант повільного зв‘язування інгібіторів із 

залежностей зміни активності з часом, побудованих на основі 

кінетичних кривих ензиматичної реакції, були розраховані константи 

швидкості цього процесу як оборотної реакції псевдопершого порядку, 

що включали константу швидкості прямої і зворотної стадії. 

Результати показали, що початкова швидкість V0 процесу гідролізу 

субстрату не залежить від концентрації інгібітора, а значення констант 

швидкості, що спостерігаються, зростає лінійно зі збільшенням 

концентрації інгібітора. Тобто, повільне утворення ензим-інгібіторного 

комплексу узгоджується з одностадійним механізмом (схема 4 (б)). 

Використовуючи отримані кінетичні залежності, було розраховано 

відповідні константи швидкості утворення комплексу ензим-інгібітор. У 

випадку одностадійного механізму повільного облаштування константу 

швидкості псевдопершого порядку kapp можна описати рівнянням: 

kapp = k -3+k3[I]/(1+[S]/Km), 

де k-3 та k3 константи швидкості дисоціації та утворення комплексу між 

ензимом та інгібітором, а констата Міхаеліса (Km) визначається як       

(k-1+k2)/k1.  

Значення k3 і k-3 для інгібітора 40, розраховані з експериментальних 

даних [196], становили 3,3·10
3 

M
-1

с
-1

 і 0,0024 с
-1

, відповідно, а константа 

інгібування Ki складала 0,74 мкM. Для інгібітора 45  k3 = 2,9·10
3 

M
-1

с
-1

 і 

k-3 = 0,0020 с
-1

, а константа інгібування, виходячи з цих даних для 

конкурентного типу інгібування, складає 0,68 мкM. Дійсно, вид 

залежності стаціонарної швидкості гідролізу від концентрації субстрату 

в обернених координатах Лайнуівера-Берка свідчив, що інгібітор 

зв‘язується в активному сайті РТР1В, конкуруючи з субстратом, а 

обрахована таким чином константа інгібування становила 0,98 мкM. У 

випадку сполуки 52 константи швидкості дисоціації k-3 та утворення 

комплексу k3 між ензимом та інгібітором дорівнюють 0,0029 с
-1 

та
    

19·10
3
 M

-1
с

-1
, відповідно (розраховане значення Ki дорівнює 0,15 мкM). 

Залежність 1/Vст. від 1/[S] в координатах Лайнуівера-Берка узгоджується 

з конкурентним типом інгібування (Kі = 0,12 ± 0,02 мкМ). 

Для біс-заміщеної α-кетофосфонатної похідної калікс[4]арену 

(сполука 50) початкова швидкість V0 гідролізу штучного субстрату, що 

його каталізує РТР1В, залежала від концентрації інгібітора, що 

узгоджується з двостадійним механізмом встановлення рівноваги. При 

цьому спочатку відбувається швидке утворення проміжного комплексу 
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ЕІ, який надалі переходить в комплекс ЕІ' (схема 4 (a)). Уявна константа 

інгібування Ki' може бути представлена рівнянням: 

K i '  =K i  k -1/(k -4+k+4), 

де Ki – константа рівноваги на стадії розкладу комплексу ЕІ. Константа 

швидкості k-4 була розрахована за допомогою співвідношення  

k -4=(Vст  /Vo)kapp , 

де kapp - константа швидкості псевдопершого порядку, а Vo та Vст - 

початкова і стаціонарна швидкості реакції гідролізу субстрату, 

відповідно. Із залежності 1/(kapp–k-4) від 1/[I] було розраховано значення 

k+4 (0,0042 c
-1

) та Ki' (3,6 мкM). Значення Ki  та k-4 становили 12,3 мкM і 

0,0017
 
c

-1
, відповідно [198]. 

З огляду на структури 40, 45, 52 і 50 (табл. 9), видно, що громіздкий 

каліксареновий скафолд є причиною повільного встановлення рівноваги 

на стадії комплексоутворення з РТР1В. При цьому утворення 

проміжного комплексу можна кінетично зафіксувати тільки у разі         

α-кетофосфонатної похідної 50, що забезпечується швидшим встанов-

ленням рівноваги на першій стадії з подальшою повільною 

стабілізацією фермент-інгібіторного комплексу.  

Таблиця 9 

Кінетичні параметри, що характеризують механізми 

комплесоутворення макроциклічних інгібіторів з РТР1В 

Інгібітор Механізм k3, M
-1

с
-1

 k-3, M
-1

с
-1

 k+4, с
-1

 k-4, с
-1

 Ki', мкМ Ki, мкМ 

40 одностадійний 3,3·10
3
 0,0024 - - - 0,74 

45 одностадійний 2,9·10
3
 0,0020 - - - 0,68 

50 двостадійний - - 0,0042 0,0017 3,6 12,3 

52 одностадійний 19·10
3
 0,0029 - - - 0,15 

 

Використання методу молекулярного докінгу було важливою 

складовою механістичного обгрунтовання можливих способів зв‘язу-

вання інгібіторів в активному центрі РТРаз. З метою систематизації 

підходів до вибору кристалічних структур ферментів було проведено 

порівняння місць зв'язування 79 PDB-файлів для PTP1B з різними 

лігандами [202]. Для цього було виконано багаторазове порівняння 

вибраних частин файлів PDB, їх подальшу кластеризацію та визначено 

мобільність окремих залишків. Центроїди кластерів використовувались 

як вихідні структури для подальших досліджень взаємодії інгібіторів 

ферментів за допомогою комп‘ютерного моделювання. Слід також 
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зазначити, що така класифікація є важливою і для комп‘ютерного 

пошуку інгібіторів РТРаз. З огляду на значну кількість інформації, що 

стосується, зокрема, активності РТР1В, і баз даних органічних сполук, 

було розроблено нові методологічні підходи до такого пошуку. Вони 

включали: класифікацію зв‘язувальних центрів РТР1В і використання 

репрезентативних конформацій (центроїдів окремих кластерів) для 

молекулярного докінгу; введення нових гібридних оціночних функцій 

для молекулярного докінгу на основі програм AutoDock і AutoDock 

Vina, що забезпечує кращі результати порівняно з базовими 

розрахунками [203, 204]; обмеження фіксації малих інгібіторів у 

великому активному центрі з метою прискорення процедури скринінгу 

органічних сполук. Крім того, було побудовано нові QSAR-моделі на 

базі 2D- і 3D-дескрипторів [205].  

Молекулярний докінг фосфорильованих похідних каліксаренів в 

активний центр РТР1В проводили з використанням ряду центроїдних 

структур (PDB коди: 1NL9, 1PHO, 1Q6M, 2CM8 і 2СNF), що 

відрізнялися положенням WPD-петлі. Надалі для вибору моделі 

враховували кореляцію між експериментальними і розрахунковими 

даними та розраховані значення ΔGdoc. Фосфонатні фрагменти 

інгібіторів, які використовувались, були представлені в моноаніонних 

формах. Аналіз конформацій каліксаренових макроциклів в активному 

центрі РТР1В свідчив, що вони переважно можуть бути описані як 

сплощений конус. 

Порівняння результатів докінгу монозаміщених фосфонатних 

похідних калікс[4]аренів в активний центр РТР1В з використанням 

центроїдів кластерів, показали, що найбільш енергетично вигідною 

може бути конформація ензиму з закритою WPD-петлею (PDB код 

2CNF). Кожен із макроциклічних інгібіторів локалізувався в активному 

центрі. Метиленбісфосфонатний фрагмент сполуки 40 може розташо-

вуватись поряд із залишком Cys215 (рис. 1), а наявна макроциклічна 

платформа інгібіторів забезпечує гідрофобні взаємодії з Phe182 WPD-

петлі, а також залишками Tyr46, Arg47 та Asp48. Фосфонатні групи 

інгібіторів здатні утворювати водневі зв‘язки з Asp181, Arg221, Ser216, 

Ala217, а також Gly220. У випадку біс-заміщеного калікс[4]арену 41 

інший метиленбісфосфонатний залишок орієнтований назовні і не бере 

участі у зв‘язуванні інгібітора з ензимом [196]. 
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Рис. 1. Моделі зв‘язування похідних калікс[4]аренів 40 (ліворуч)  

і 41 (праворуч) в активному центрі РТР1В 

 

Значення енергії докінгу виявились приблизно однаковими для 

похідних енантіомерних α-гідроксиметилфосфонових кислот при їх 

зв‘язуванні в активному центрі РТР1В. При цьому монозаміщені похідні 

калікс[4]арену із залишком α-гідроксиметилфосфонової або α-кетофос-

фонової кислот (сполуки 47 і 49, відповідно) характеризувалися 

нижчими ∆Gdoc, ніж відповідні біс-заміщені інгібітори 48 і 50. Отримані 

експериментальним методом дані щодо активності сполук 47 і 49 

показали найкращу кореляцію з розрахованими значеннями ∆Gdoc у 

випадку закритого положення WPD-петлі.  

Фосфонатна група інгібітора 47 здатна розміщуватись в каталітичній 

кишені РТР1В (PDB код 2CNF) поряд з залишком Cys215 (рис. 2). При 

цьому похідні каліксарену можуть утворювати водневі зв‘язки з Cys215, 

Ala217, Gly220 та Arg221. Пропокси-групи, що закріплені на нижньому 

вінці макроциклу, беруть участь в гідрофобних взаємодіях з Arg47, 

Tyr46 та Asp48. Платформа калікс[4]арену має гідрофобні зв‘язки з 

Phe182 та Ван-дер-Ваальсові контакти з Asp181 та Tyr46.  

У випадку біс-α-кетофосфонату 50 інша фосфонатна група бере 

участь у взаємодії з РТР1В тільки з відкритою WPD-петлею (PDB код 

1NL9). При цьому одна фосфонатна група утворює зв‘язки з аміно-

кислотами активного центру (Р-петля), в той час як інша фосфонатна 

група інгібітора взаємодіє з Ala264. Одна з α-кето-груп фіксується 

водневим зв‘язком з Gly220, а калікс[4]аренова платформа формує Ван-

дер-Ваальсові контакти з наближеними до неї залишками  Gln262, 

Asp265 та амінокислотними залишками WPD-петлі (рис. 2) [198].  
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Рис. 2. Способи розташування α-гідрокси- та α-кетофосфонатних 

похідних калікс[4]арену в активному центрі РТР1В на основі даних 

молекулярного докінгу: сполука 47 (2CNF, ліворуч); сполука 50 (1NL9, 

праворуч). 

 

Аналіз конформацій калікс[4]арен-тетракіс-метилфосфонової кисло-

ти (42) і тіакалікс[4]арен-тетракіс-метилфосфонової кислоти (43) в 

активному центрі РТР1В свідчить, що вони можуть бути описані як 

сплощений конус. Два протилежні бензольні кільця розташовані майже 

паралельно, тоді як два інші ароматичні фрагменти наближені до 

площини макроциклу, орієнтуючись один до одного під значно більшим 

кутом. Фосфонатна група кожного з інгібіторів розташовується поряд з 

залишком Cys215, що знаходиться на дні каталітичної кишені РТР1В 

(PDB код 2CNF). Однак у випадку сполуки 42 у напрямі Cys215 

орієнтується фосфонатний залишок одного з паралельних бензольних 

кілець, а у випадку сполуки 43 – одного з площинних. При цьому 

верхній вінець макроциклу 42 орієнтований назовні, тоді як верхній 

вінець макроциклу 43 накриває залишок Phe182. Лише фрагмент 

сполуки 42 контактує з Phe182, при цьому гідрофобні взаємодії 

відбуваються також за участю Lys120 і Val49. До водневих зв‘язків за 

участю атома кисню фосфорильної групи сполуки 42 залучений 

залишок Gln262, а дві гідроксильні групи на нижньому вінці макро-

циклу утворюють водневі зв‘язки з Tyr46 і Asp48. Тіакалікс[4]арен-

тетракіс-метилфосфонова кислота (43) в тісному контакті з Phe182 може 

утворювати водневий зв‘язок з Asp181 і Gln262. Гідрофобні взаємодії 

забезпечують також Lys120 і Tyr46 [199]. 

Результати комп‘ютерного моделювання комплексів за участю 

тетраестерних похідних тіакалікс[4]арену 52 і 53 показали, що 

конформація РТР1В з закритою WPD-петлею є найсприятливішою для 
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закріплення інгібіторів в активному центрі (PDB код 2CNF). Інгібітор 52 

наближений до Cys215 і утворює водневі зв‘язки між атомами кисню 

трьох фосфонатних груп та залишками Lys120, Lys116, Arg24, Ala217 і 

Gly218. Крім того, одна з гідроксильних груп на нижньому вінці 

макроциклу утворює водневий зв'язок з Asp48, а фрагменти 

макроциклічного каркасу залучені до гідрофобної взаємодії з Phe182 

WPD-петлі [200] (рис. 3). 

 
Рис. 3. Спосіб розташування сполуки 52 в активному центрі РТР1В. 

 

Загалом, закріплення макроциклічних інгібіторів в активному центрі 

РТР1В здійснюється за рахунок водневих зв‘язків, гідрофобних та Ван-

дер-Ваальсових взаємодій. Відомо, що для фіксації інгібітора 

структурно важливими областями РТР1В є залишки активного центру 

His214-Arg221 (P-петля), WPD-петля (Thr177–Pro185), петля розпізна-

вання субстрату, до якої належать Lys36, Val49, Lys120, та вторинний 

зв‘язувальний центр (Tyr20, Arg24, His25, Ala27, Phe52, Arg254, Met258, 

Gly259). Як видно з наведених в табл. 10 даних, макроциклічний 

скафолд забезпечує гідрофобні та Ван-дер-Ваальсові контакти і водневі 

зв‘язки за рахунок гідроксильних груп на нижньому ободі, а атоми 

кисню фосфонатних залишків інгібітора залучені до формування 

водневих зв‘язків. У монозаміщених похідних до зв‘язування 

залучаються Phe182 і Asp181 WPD-петлі та амінокислотні залишки      

Р-петлі, тоді як для тетраестерних похідних тетракіс-фосфонових 

кислот крім Phe182 WPD-петлі важливими є Lys120 петлі розпізнавання 

субстрату і Arg24 вторинного зв‘язувального центру. Можливо, що такі 

багатоцентрові взаємодії тетраестерних похідних функціоналізованих 

по верхньому вінцю макроциклів забезпечують більшу селективність їх 

дії як інгібіторів РТР1В, особливо у порівнянні з впливом на такі 

споріднені протеїнтирозинфосфатази як ТС-РТР, SHP2 і MEG2. 
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Таблиця 10  

Амінокислотні залишки РТР1В (конформація з закритою WPD-

петлею, PDB код 2CNF), що забезпечують зв‘язування похідних 

калікс[4]арену або тіакалікс[4]арену 

 
Похідні калікс[4]арену або 

тіакалікс[4]арену 
Макроциклічний скафолд Фосфонатний фрагмент 

Моно- і біс-метиленбісфосфо-

нові і гідроксиметилен-

бісфосфонові кислоти 

Phe182, Tyr46, Arg47, 

Asp48 

Asp181, Arg221, Ser216, 

Ala217, Gly220 

Моно- і біс-α-гідроксифосфонові 

і α-кетофосфонові кислоти 
Phe182, Asp181, Tyr46 

Cys215, Ala217, Gly220, 

Arg221 

Тетракіс-фосфонові кислоти 
Phe182, Lys120, Val49, 

Tyr46, Asp48 
Gln262, Asp181 

Тетраестерні похідні 

тетракіс-фосфонових кислот 
Phe182, Asp48 

Lys120, Lys116, Arg24, 

Ala217, Gly218 

 

Відомо, що більшість спрямованих на активний центр фосфонатних 

міметиків фосфотирозину, що не піддаються гідролізу, є негативно 

зарядженими і мають обмежену проникність через клітинну мембрану 

[206]. Різні підходи використовують для поліпшення біопроникності 

інгібіторів, серед яких зменшення кількості негативних зарядів і 

підвищення гідрофобності. У випадку фосфонатних інгібіторів зі 

скафолдом каліксарену логічним видаються подальші напрями дизайну 

інгібіторів через модифікацію як замісників на верхньому вінці 

макроциклу, так і макроциклічного каркасу.   

Модифікація макроциклічного скафолду від калікс[4]аренів до 

тіакалікс[4]аренів забезпечила можливість переходу і до біоактивних 

похідних сульфонілкалікс[4]арену. Збільшення полярності скафолду 

можна було компенсувати наявністю неіоногенних замісників на його 

верхньому вінці. Однак виявилось, що навіть незаміщений сульфоніл-

калікс[4]арен може інгібувати деякі РТРази, найбільшою мірою МEG2 

[207]. Модельні структури з сульфонілкалікс[4]ареновим скафолдом 

було представлено як сполукою 55 із залишками фосфонової кислоти, 

що при фізіологічних значеннях рН знаходяться в моно- та діаніонній 

формі, так і неіоногенними похідними 56-58.  

Сульфонілкалікс[4]арен-тетракіс-метилфосфонова кислота (55) 

продемонструвала приблизно однаковий інгібувальний вплив на 

активність низки РТРаз, що описуються значеннями ІС50 в низько-

мікромолярному діапазоні [208] (табл. 11). Заміна фосфонової кислоти 
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55 на її діетиловий естер 56 спричинила зниження ефектів, проте 

забезпечила 2-5-кратну селективність інгібування РТР1В у порівнянні з 

іншими фосфатазами. 
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Таблиця 11 

Похідні сульфонілкалікс[4]арену як інгібітори протеїнтирозинфосфатаз 

Інгібітор PTP-1B TC-PTP MEG2 MEG1 SHP2 PTPβ 

55 0,17 ± 0,04 0,4 ± 0,01 0,23 ± 0,04 0,2 ± 0,04 0,35±0,01 0,3±0,04 

56 0,73± 0,20 3,3± 0,54 0,81± 0,22 11± 3,22 1,5± 0,21 14± 2,12 

57 8,13±1,10 >50 18±4,1 >50 14 ± 5,89 11±1,4 

58 1,4 ± 0,26 9,6 ± 0,26 5,73±0,50 40 ± 2,41 11 ± 4 38± 4 

Сульфонілкалікс[4]арен (57) з трет-бутильними замісниками  на 

верхньому ободі макроциклу був слабким інгібітором PTP1B, MEG2, 

SHP2 та PTPβ і не впливав на активність TC-PTP та MEG1. Разом з тим, 

модифікація сульфонілкалікс[4]арену трифтороацетамідними залишка-

ми (сполука 58) забезпечувала інгібування PTP1B зі значенням IC50 1,4 

мкМ і 4-28-кратною селективністю відносно інших PTPаз. Розраховані 

    55                                                          56 

57                                                                      58 
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значення констант інгібування (конкурентний тип) сполуками 56 та 58 

становлять 0,20 мкМ та 0,45 мкМ, відповідно [208].  

Наступним кроком була оцінка властивостей похідних каліксаренів 

із залишками фосфінової кислоти на верхньому вінці макроциклу. З 

цією метою як інгібітори РТРаз вивчалися калікс[4]арен-, тіакалікс[4]-

арен- і сульфонілкалікс[4]аренметил(феніл)фосфінові кислоти (59-61) 

[209]. 
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Тоді як калікс[4]аренфосфінова кислота 59 демонструвала мікро-

молярну активність відносно PTP1B, сполука 60 на платформі тіа-

калікс[4]арену була приблизно в 5 разів активнішою (IC50 = 0,46 мкМ), 

проте її вплив був меншим, ніж у похідної сульфонілкалікс[4]арену 61 

(IC50 = 0,08 мкМ).  

Фосфінова кислота 60 на платформі тіакалікс[4]арену  виявляла 

більшу ніж на порядок селективність по відношенню до TC-PTP, MEG2, 

MEG1, SHP2, що використовувались. Подальша заміна тіакалікс[4]аре-

нового скафолду на сульфонілкалікс[4]ареновий приводила до покра-

щення інгібування, проте селективність впливу інгібітора дещо знижу-
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валась. Значення констант інгібування для сполук 60 і 61 становили 0,14 

мкМ та 0,03 мкМ, відповідно [209]. 

Результати моделювання показали, що в активному центрі РТР1В 

інгібітори 8-10 краще вбудовуються в кишеню активного центру PTP1B 

із відкритою конформацією WPD-петлі. Спостерігається утворення 

багатьох водневих зв'язків між атомом кисню одного з фосфінових 

фрагментів калікс[4]арену і амінокислотними залишками Р-петлі. Їх 

положення також стабілізується за рахунок Ван-дер-Ваальсових 

контактів двох фенільних фрагментів залишків фосфінової кислоти та 

гідрофобних взаємодій. У випадку сульфонілкалікс[4]арену 61 можлива 

додаткова фіксація двох інших фосфінових груп і однієї із 

сульфонільних груп калікс[4]аренового каркасу [209].  

Приведені вище дані ілюструють властивості функціоналізованих 

каліксаренів як потенційних інгібіторів людських РТРаз. Слід також 

зазначити, що фосфонові кислоти на макроциклічній платформі здатні 

інгібувати РТРазу з Єрсинії [210]. Цей фермент включає три 

різновидності бактерій (Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis та 

Yersinia enterocolitica), які є збудниками людських хвороб в ряду від 

шлунково-кишкових до бубонної чуми при інфікуванні бактеріями 

Yersinia pestis. Причиною отруйності є так звані зовнішні мембранні 

білки (Yop) з найбільшою серед відомих протеїнтирозинфосфатаз 

активністю. Попадання YopH в людський організм приводить до 

швидкого дефосфорилювання p130Cas і паксиліну, руйнування 

фокальних адгезій, що тягне за собою руйнування сигнальних шляхів та 

імунної відповіді. Внаслідок цього руйнується фагоцитоз, дихальні 

імпульси, продукція цитокінів та активація лімфоцитів [92, 97]. 

Запобіжний імунінет може бути досягнений вакцинацією, однак, 

актуальним є також пошук і розробка ефективних стратегій запобігання 

наслідків неочікуваної дії патогенних бактерій. Тобто, потужні і 

селективні інгібітори РТРази з Єрсинії могли б блокувати її згубний 

вплив у вже інфікованому організмі.  

Відомі інгібітори РТРази з Єрсинії представлені пептидними [211], 

фуранілсаліцилатними [212], гетероциклічними [213] та іншими 

сполуками. Згідно даних з літературних джерел, інгібітори з двома або 

більшою кількістю аніонних груп демонструють зростання спорід-

неності до ферменту порівняно з відповідними моноаніонними сполу-

ками [214].  
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Розраховані значення констант інгібування, конкурентного стосовно 

субстрату, свідчать про те, що макроциклічний бісфосфонат 40 з Ki 7,1 

мкМ є у 80 разів ефективнішим, ніж модельний 4-гідроксифеніл-

метиленбісфосфонат. Подальше введення двох фрагментів метиленбіс-

фосфонової кислоти у структуру макроциклу приводить до інгібітора 

41, ефективнішого за 4-гідроксифенілметиленбісфосфонат 39 у 400 

разів (Ki = 1,4 мкМ). Відповідний тетракіс-метиленбісфосфонат 62 (Ki = 

40 мкМ) чинив менший вплив у порівнянні зі сполуками 40 і 41. Проте 

похідна калікс[4]арену 42 з чотирма метиленфосфонатними залишками 

характеризувалася константою інгібування 0,92 мкМ, а інгібування 

тіакалікc[4]ареном 43 було найсильнішим (Ki = 0,22 мкМ) [210].  
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Зазначені вище інгібітори протеїнтирозинфосфатази з Єрсинії не 

впливали або впливали меншою мірою на активність людської Ser/Thr 

протеїнфосфатази PP1, LAR (сполука 42), PTPβ, СD45, (сполуки 42, 43) 

[210], однак ці функціоналізовані макроцикли добре інгібують РТР1В, 

ТС-РТР і SHP2. Не виключено, що поглиблені дослідження похідних 

калікс[4]арену дозволять ідентифікувати нові структури з макро-

циклічним скафолдом як селективні інгібітори РТРази з Єрсинії.  

 

3.4.2. Інгібування протеїнтирозинфосфатаз β-кетофосфоновими 

кислотами на платформі тетраазамакроциклів 

 

Відомо, що похідні тетраазамакроциклів є хелатуючими агентами, 

утворюючи з іонами металів, аніонами та нейтральними молекулами 

стійкі при фізіологічних умовах комплекси. Такі макроцикли як циклен 

вивчаються і застосовуються як контрастні речовини для візуалізації в 

магнітно-резонансній терапії, однофотонній емісійній комп‘ютерній 

томографії або позитронно-емісійній томографії [215, 216]. Ці сполуки 

представляють інтерес і як компоненти нових матеріалів. Однак значно 
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меншою мірою в літературі описано активність таких макроциклів і їх 

похідних як потенційних лікарських засобів [217].  

Передусім, тетраазамакроцикли можуть бути унікальними 

скафолдами для конструювання нових біоактивних сполук з метою 

можливого застосування. Наприклад, наявність тетраазамакроцикліч-

ного фрагменту в структурі інгібіторів рецепторів епідермального 

фактора росту забезпечила їх ефективний вплив in vitro, конкурентний 

стосовно АТФ. Деякі із синтезованих анілінохіназолінів з поліамінним 

скафолдом демонстрували наномолярні значення IC50, а також значну 

протипухлинну активність [218]. Для запобігання хворобі Альцгеймера 

макроциклічні поліаміни розглядаються як медіатори опосередкованої 

металами агрегації білка Аβ40 [219]. Важливою мішенню для 

тетраазамакроциклів є хемокіновий рецептор CXCR4, ключовий білок 

при лікуванні вірусної інфекції імунодефіциту людини, а також для 

діагностики і лікування ракових захворювань. Низку робіт присвячено 

синтезу похідних тетраазамакроциклів, які виявляють високу 

антагоністичну дію стосовно цього рецептора [220, 221].
 
 

Похідні цикламу, в яких два цикламні кільця з‘єднані лінкерами, 

виявилися ефективними інгібіторами ВІЛ-1 та ВІЛ-2 зі значеннями ІС50 

в мікромолярному діапазоні [222]. Антивірусна активність біцикламів 

може бути пов‘язана з блокуванням процесу інфікування вірусною 

частинкою після її адсорбції на клітинній мембрані перед зворотною 

транскрипцією вірусної РНК [223]. Інші підходи, які включали 

модифікацію лише одного макроциклічного фрагменту, також були 

застосовані для створення нових блокаторів активності вірусу 

імунодефіциту людини [224]. 

Нами вперше було використано тетраазамакроцикли для 

конструювання нових інгібіторів РТРаз [225, 226]. Головна ідея 

дослідження полягала в припущенні, що об‘єднання двох або більше 

фрагментів α,α-дифторо-β-кетофосфонових кислот на молекулярній 

платформі цикламу і його структурних аналогів забезпечить зростання 

інгібувальної здатності та селективності дії макроциклічного інгібітора. 

Оцінка інгібувального впливу сполук 63-67 на активність ряду 

протеїнтирозинфосфатаз (TC-PTP, PTP1B, SHP2, MEG2, PTPβ, CD45) 

окреслила  структурні вимоги до нових інгібіторів, включаючи природу 

скафолду. Порівняння інгібувальної здатності похідних 1,4,8,11-тетра-

азациклотетрадекану (цикламу) 65-69 з різними замісниками свідчило 

про наступне (табл. 12). Інгібітори 65-67 з двома фрагментами 1,1-ди-
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фторо-2-оксоетилфосфонової кислоти інгібували TC-PTP, PTP1B і CD45 

у високому концентраційному діапазоні. Введення бензильного 

замісника (інгібітор 4) підвищувало спорідненість до TC-PTP. Похідна 

цикламу 67 з 2-нафтилметильними фрагментами виявляла дещо кращу 

інгібувальну здатність щодо всіх PTPаз, особливо CD45. Введення в 

структуру чотирьох 1,1-дифторо-2-оксоетилфосфонатних замісників не 

приводило до значного збільшення активності інгібітора, однак при 

переході до сполуки 69 з бензильним лінкером між 1,1-дифтор-2-

оксоетилфосфонатним фрагментом і макроциклом. інгібування зрос-

тало. Біс-функціоналізована похідна цикламу 69 інгібувала ТС-РТР з 

ІС50 9,7 мкМ, виявляючи при цьому селективність у порівнянні з 

впливом на інші РТРази [225]. 

 Результати вивчення тетракіс-заміщених похідних тетраазамакро-

циклів 70-72 демонстрували їх високу інгібувальну здатність відносно 

Т-клітинної протеїнтирозинфосфатази і значно меншу активність щодо 

PTP1B, PTPβ, MEG2, SHP2 та CD45.  

Значення ІС50 сполуки 70 при інгібуванні ТС-РТР становило 75 нМ. 

Низька активність модельної сполуки 63 зі значенням  IC50, більшим за 

100 мкМ і незаміщеного 1,4,8,11-тетраазациклотетрадекану (64) (не 

впливав при концентрації 100 мкМ) вказує на те, що інгібувальні 

властивості сполук 70-72 є результатом об‘єднання в одній структурі 

бензил-α,α-дифторо-β-кетофосфонатних фрагментів і тетраазамакро-

циклічного скафолду [226]. Коефіцієнти Хіла, розраховані з 

дозозалежних кривих інгібування TC-PTP і PTP1B, становлять 0,74 

± 0,22 та 1,04 ± 0,52, відповідно, що узгоджується з наявністю одного 

центру зв‘язування інгібітора 70 на поверхні ферменту. Для TC-PTP 

залежності в координатах Лайнуівера-Берка при різній концентрації 

сполуки 70 описувались конкурентним стосовно субстрату типом 

інгібування з константою 57 нМ. 
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З наведених у табл. 12 даних видно, що інгібувальна здатність і 

селективність тетракіс-заміщених бензил-α,α-дифторо-β-кетофосфонат-

них похідних тетраазамакроциклів 70-72 залежить від розміру макро-

циклічного кільця.  

Таблиця 12 

Значення IC50 (мкМ) для похідних тетраазамакроциклів 65-72 як 

інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз 

Інгібітор TC-PTP PTP1B SHP2 MEG2 PTPβ CD45 

65 1100 ± 240 > 100 > 100 - > 100 670 ± 260 

66 230 ± 67 750 ± 100 > 100 - > 100 > 100 

67 110 ± 6,6 65 ± 16 86 ± 25 - 160 ± 48 35 ± 4 

68 217 ± 47 270 ± 30 > 100 - > 100 778 ± 240 

69 9,7 ± 1,6 105 ± 29 > 100 - > 100 > 100 

70 0,075 ± 0,013 1,08 ± 0,29 87 ± 26 44 ± 6 34 ± 3 > 100 

71 0,59 ± 0,15 4,04±0,13 27 ± 6 180 ± 18 53 ± 5 340 ± 90 

72 0,091 ± 0,019 1,48 ± 0,08 137 ± 23 > 100 82 ± 23 > 100 

 

Найактивніша сполука 70 як інгібітор TC-PTP виявилась більше ніж 

на порядок селективнішою у порівнянні з PTP1B, майже на три порядки 

– у порівнянні з PTPβ та більше ніж на три порядки у порівнянні з 

MEG2, SHP2, та CD45. Заміна цикламної платформи на цикленову 
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(сполука 71) привела до відносно незначного зниження інгібувальної 

активності щодо TC-PTP та PTP1B. Розширення поліамінного циклу 

(сполука 72) мало незначний вплив на її інгібувальну здатність [226].  

Методом молекулярного докінгу встановлено, що сполука 71 може 

локалізуватися в області активного центру TC-PTP у конформації з 

відкритою або закритою WPD-петлею. В енергетично вигіднішому 

випадку, коли ензим має відкриту WPD-петлю, інгібітор накриває 

активний центр (рис. 4), обмежуючи доступ субстрату до каталітично 

важливих амінокислотних залишків. Бензил-α,α-дифторо-β-кетофосфо-

натні замісники утворюють численні водневі зв‘язки з Arg47, Lys122, 

Trp180, Phe183, Gly184, Arg222, Gln260 і Gln264. Додаткові взаємодії 

спостерігалися між атомами фтору інгібітора та залишками Val51 і 

Ile220 [226].  

 

 
Рис. 4. Можливий спосіб розташування сполуки 71 в активному 

центрі ТС-РТР. 

 

Важливим для зв‘язування макроциклічного інгібітора 70 в 

активному центрі ТС-РТР є його фіксація за участю Arg114, тоді як 

утворення подібного зв‘язку в структурі PTP1B з відповідним Arg112 

ускладнюється через стеричні перешкоди амінокислотних залишків     

R-петлі. Тому можна припустити, що однією з причин селективної дії 

тетракіс-заміщених бензил-α,α-дифтор-β-кетофосфонатних похідних 

тетраазамакроциклів на активність TC-PTP у порівнянні з впливом на 

PTP1B є більша гідрофільність і оптимальне розташування WPD-петлі 

та R-петлі цього ферменту.  

Отже, платформа тетраазамакроциклів, похідні яких привертають 

увагу при розробленні контрастних та радіоізотопних агентів, є також 

придатною для конструювання нових інгібіторів протеїнтирозин-

фосфатаз. Маючи різний набір таких скафолдів та використовуючи 
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дифторометиленкетофосфонатний біоізостерний фрагмент, нами було 

запропоновано нові інгібітори ТС-РТР, які блокували активність цього 

ферменту з наномолярними константами інгібування і діяли селективно 

у порівнянні з іншими протеїнтирозинфосфатазами. Селективне 

інгібування цього ферменту може бути необхідним для наукових 

досліджень РТРаз, а також для застосування в гематології та 

регенеративній медицині.  

Наведені вище результати склали підгрунтя і можуть бути доповнені 

ще одним прикладом пошуку і створення нових селективних інгібіторів 

РТРаз на основі інших об'ємних органічних скафолдів. 

Водорозчинні фулеренові сполуки проявляють цитотоксичну дію на 

ракові клітини та in vitro інгібують карбоангідразу, ацетилхолінестеразу 

і деякі інші ензими. Антивірусна активність цих сполук пов‘язана з 

інгібуванням вірусної протеази та РНК-залежної ДНК-полімерази. Нами 

вперше встановлено і вивчено властивості водорозчинних фулеренів як 

інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз людини [227]. Виявилось, що 

гідроксильовані і карбоксильовані фулерени С-60 найбільшою мірою 

виявляють спорідненість до РТР1В і СD-45 [228, 229]. Карбоксильована 

похідна фулерену С-70 у наномолярному діапазоні селективно інгібу-

вала протеїнтирозинфосфатазу СD-45, відому як лейкоцитарний 

загальний антиген. Як свідчать результати кінетичних досліджень, 

інгібітор здатний конкурувати з субстратом, розташовуючись в 

активному центрі ферменту з відкритою WPD-петлею. Крім того, інша 

молекула може закріплюватись в додатковому центрі як з відкритою, 

так і закритою WPD-петлею. У разі протеїнтирозинфосфатази РТР1В 

або СD-45 комплекс утворюють одна або дві молекули функціоналізо-

ваного фулерену. Інтерес до розпочатих нами досліджень інгібування 

РТРаз фулеренами відслідковується в подальших публікаціях інших 

наукових груп [230, 231]. Слід також зазначити, що макроциклічний 

резорцинареновий скафолд, функціоналізований залишками тетра-

метилпіперидин-N-оксилу, був використаний нами для створення нових 

антиоксидантів та антирадикальних агентів [232].   

Отже, вивчені біоактивні молекули (каліксарени, тетрааза-

макроцикли, фулерени) демонструють ефективну і селективну дію на 

ряд терапевтично важливих РТРаз, серед яких протеїнтирозинфосфатаза 

1В, Т-клітинна протеїнтирозинфосфатаза і лейкоцитарний загальний 

антиген СD-45. Отримані дані свідчать про результативність підходу до 
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конструювання інгібіторів фосфатаз з використанням громіздких 

молекулярних скафолдів.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ХІРАЛЬНІ КАЛІКСАРЕНИ 

 

В.І. Кальченко, О.А. Єсипенко, О.І. Кальченко,  

С.О. Черенок, В.І. Бойко 

 

Каліксарени – це нанорозмірні макроциклічні сполуки чашоподібної 

будови, які широко використовують як молекулярні платформи для 

дизайну специфічних молекулярних рецепторів, здатних з високою 

селективністю розпізнавати та зв‘язувати в супрамолекулярні 

комплекси типу "господар-гість" різноманітні катіони, аніони та 

нейтральні молекули [1-3]. Каліксарени, модифіковані біоафінними 

рецепторними групами, проявляють також високу вибіркову афінність 

до біомакромолекул: протеїнів, нуклеїнових кислот, сахаридів тощо     

[4-6]. 

Процеси молекулярного розпізнавання та зв‘язування за участю 

каліксаренів базуються на принципах супрамолекулярної хімії, яка 

вивчає молекулярні системи, організовані із залученням селективних 

нековалентних взаємодій. В той час як молекулярна хімія оперує 

ковалентними зв‘язками, супрамолекулярна хімія – це «хімія за межами 

молекули» [7]. Її мета – здобути контроль над міжмолекулярними 

нековалентними взаємодіями. Супрамолекулярна хімія пов‘язана зі 

складнішими утвореннями, ніж окремі молекули, а саме з супрамоле-

кулярними ансамблями, що утримуються разом за рахунок 

міжмолекулярних нековалентних взаємодій. Це трансдисциплінарна 

галузь знання, що поєднує науку і технологію та перекидає містки від 

хімії до біології та фізики. Принципи супрамолекулярної хімії покла-

дено в основу створення багатьох сучасних нанотехнологій. 

Супрамолекулярна хімія є ключем до вирішення одного з найваж-

ливіших питань, що стоять перед нанотехнологією, а саме – як змусити 

молекули групуватися заданим способом, самоорганізовуватися, щоб у 

підсумку створити нові матеріали з оригінальними властивостями. 

Здатність до розпізнавання субстратів і утворення з ними супрамоле-

кулярних комплексів є основою широкого застосування каліксаренів, 

функціоналізованих на нижньому та (або) верхньому вінці макроциклу 

різноманітними угрупованнями, в біології, хімії, фізиці, органічному 

матеріалознавстві, а також в нанотехнологіях.  
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Важливою задачeю супрамолекулярної хімії є дизайн та дослідження 

рецепторних властивостей хіральних каліксаренів. Хіральні каліксарени 

можна отримати шляхом введення в молекулу оптично активних 

функціональних груп. Разом з тим, унікальна просторова будова 

калікс[4]арену дозволяє будувати так звані внутрішньохіральні сполуки, 

оптична активність яких виникає за рахунок асиметричного розміщення 

кількох ахіральних груп на макроциклічній платформі.  

На даний час синтезовано широкий ряд хіральних каліксаренів обох 

типів. Такі сполуки можуть бути використані при створенні 

енантіоселективних сенсорів, хіральних каталізаторів, хіральних 

стаціонарних фаз для хроматографії, а також зсуваючих реагентів для 

спектроскопії ЯМР. Про велику увагу до хіральних каліксаренів 

свідчить поява в останні роки кількох оглядів [8-13] та монографії [14], 

присвячених хімії таких макроциклів.  

Приведений огляд присвячений хіральним каліксаренам і 

сфокусований головним чином на їх фосфорні похідні. Інтерес до 

фосфоровмісних хіральних каліксаренів обумовлений декількома 

факторами. Фосфор має багату хімію і відкриває широкі перспективи в 

дизайні  хіральних рецепторів. Фосфор є біологічно дружнім елементом 

і хіральні фосфороорганічні сполуки відіграють важливу роль у біохімії 

та медицині. Хіральні фосфіни та фосфіти є популярними лігандами в 

металокомплексному каталізі органічних реакцій [15].  

На даний час отримано обидва типи хіральних фосфоровмісних 

каліксаренів, а саме: каліксарени, функціоналізовані хіральними 

угруповуваннями фосфору, та внутрішньохіральні фосфоровмісні  

каліксарени з асиметрично заміщеною тривимірною макроциклічною 

платформою.  

В огляді приведено літературні дані та результати власних 

досліджень хіральних каліксаренів обох типів. Дослідження були 

виконані разом з колегами з Інституту біоорганічної та нафтохімії       

ім. В.П. Кухаря НАН України членом-кореспондентом НАН України      

А.І. Вовком та академіком НАН України В.П. Кухарем, професором 

київського національного університету імені Т.Г. Шевченка З.В. Вой-

тенко та професором університету Поля Сабатьє м. Тулуза Е. Манорі. 
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4.1. Каліксарени: синтез, структура та зв’язування органічних 

молекул і біомолекул. Хіральне розпізнавання 

 

Каліксарени – це тривимірні макроциклічні сполуки, утворені 

фенольними фрагментами, зв'язаними між собою метиленовими 

містками. Термін "calix[n]arene" був введений американським хіміком 

Девідом Гучше. "Сalix" походить від грецького слова "ваза-кратер для 

вина" і вказує на вазоподібну форму  молекули (рис. 1). Слово "arene" 

говорить про наявність ароматичних фрагментів в ансамблі макроциклу, 

дескриптор "n" вказує на кількість таких фрагментів у макроциклі. У 

молекулі каліксарену умовно виділяють верхній (широкий) вінець і 

нижній (вузький) вінець. Обсяг внутрішньої порожнини калікс[4]аре-

нової молекули становить в середньому 10 кубічних ангстрем [16]. 

 

Рис. 1. Тривимірне зображення молекулярної структури калікс[4]арену 

та грецька ваза-кратер. 

 

трeт-Бутилкалікс[n]aрени легко піддаються хімічній модифікації на 

верхньому або нижньому вінці макроциклу. Завдяки нанорозмірній 

тривимірній архітектурі каліксарени, функціоналізовані відповідними 

групами, можуть з високою вибірковістю розпізнавати, зв'язувати в 

супрамолекулярні комплекси та розділяти субстрати з подібними 

властивостями. Каліксарени здатні з високою селективністю, яка 

наближається до селективності природних ензимів, диференціювати 

близькі за властивостями катіони металів, аніони, гази, нейтральні 

органічні молекули і біомолекули [17]. Супрамолекулярні комплекси 

можуть стабілізуватись різноманітними нековалентними взаємодіями, 

такими як водневі звязки, π-π, СН-π, катіон-π, аніон-π, взаємодіями Ван-

дер-Ваальса, сольватофобними взаємодіями, тощо. Унікальні рецеп-

торні властивості забезпечують широкі перспективи практичного 
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використання каліксаренів в різних областях хімії, біології, фізики, 

нанотехнологій  [18-25]. 

 

4.1.1. Синтез та структура 

 

Д. Гучше розробив препаративний однореакторний синтез трет-

бутилкалікс[4,6,8]aренів прецизійною циклоконденсацією трет-бутил-

фенолу з формальдегідом або параформом в присутності каталітичної 

кількості гідроксиду натрію або калію [26, 27]. Катіони натрію і калію 

відіграють роль темплатів, які направляють реакцію на формування 

макроциклів відповідного розміру (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Однореакторний синтез трет-бутилкалікс[4]aрену (a), трет-

бутилкалікс[6]aрену (б), трет-бутилкалікс[8]aрену (в). 

 

Залежно від типу каталізатора, природи розчинника і температури, 

реакція може бути спрямована на формування трет-бутилкалікс[4]аре-

ну, трет-бутилкалікс[6]арену або трет-бутилкалікс[8]арену. трет-

Бутилкалікс[8]aрен є продуктом кінетичного контролю, трет-бутил-

калікс[4]арен – продуктом термодинамічного контролю і трет-бутил-

калікс[6]арен – продуктом темплатного контролю. В процесі циклo-

конденсації також утворюється невелика кількість каліксаренів з 

непарним числом ароматичних фрагментів в макроциклі. трет-

Бутильні групи легко видаляються з макроциклу реакцією з безводним 

хлоридом алюмінію. При цьому з високим виходом утворюються 

незаміщені на верхньому вінці тетрагідроксикалікс[4]арен, гексагідро-

ксикалікс[6]aрен або октагідроксикалікс[8]aрен. За допомогою класич-

них методів органічної хімії в молекулу каліксарену можуть бути 

а б в 
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введені різноманітні функціональні групи, які будуть визначати 

конформаційну поведінку, фізичні та хімічні властивості каліксаренів і, 

відповідно, їх здатність до селективного утворення супрамолекулярних 

комплексів з молекулами субстратів [28].  

Похідні калікс[4]aрену можуть існувати в чотирьох конформаціях: 

конус, частковий конус, 1,2-альтернат і 1,3-альтернат (рис. 3), які 

відрізняються взаємним розташуванням ароматичних фрагментів по 

відношенню до головної площини макроциклу, що умовно проходить 

через метиленові місткові групи [29]. 

Залежно від розмірів замісників біля атомів кисню, ці конформації 

можуть бути або стереохімічно мобільними (бензенові кільця легко 

проходять через макроциклічне кільце за рахунок вільного обертання 

навколо зв‘язків Ar-CH2), або стереохімічно жорсткими. Жорсткі 

конформації можуть бути стабілізовані об‘ємними замісниками на 

нижньому вінці, які стерично перешкоджають внутрішньому 

обертанню, або можуть бути стабілізовані внутрішньомолекулярними 

водневими зв'язками між фенольними OH групами (R = H). 

  

Рис. 3. Конформації калікс[4]aренів: конус (a), частковий конус (б),  

1,2-альтернат (в), 1,3-альтернат (г) 

 

Калікс[6]aрени можуть існувати вже у восьми різних конформаціях 

[30]. На відміну від калікс[4]aренів, де введення  достатньо коротких   

O-пропільних груп вже повністю блокує інверсію ароматичних 

фрагментів, калікс[6]aрени, навіть з довгими октильними групами, 

залишаються конформаційно мобільними. Конформаційна поведінка ще 

більших за розміром калікс[8]aренів є значно складнішою. Конфор-
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маційно мобільні каліксарени можуть пристосовувати свою молекуляр-

ну структуру для утворення комплексів включення з субстратами, ком-

плементарними за розмірами та архітектурою. 

 

4.1.2. Комплексоутворення з органічними молекулами і 

біомолекулами 

 

Актуальною проблемою хімії та біології є розробка синтетичних 

рецепторів органічних молекул та біомолекул, які  працюють у водних 

середовищах. Введення на верхній або нижній вінець каліксарену 

позитивно заряджених, негативно заряджених або нейтральних поляр-

них груп приводить до отримання синтетичних рецепторів, здатних 

формувати супрамолекулярні комплекси з органічними молекулами та 

біомолекулами у воді або водно-органічних розчинах [31]. 

 

4.1.2.1. Кoмплекси з органічними молекулами 

 

В роботі [32] досліджено комплексоутворення ароматичних 

вуглеводнів з калікс[n]аренпропіоновими кислотами 1 (рис. 4) у воді і 

встановлено кореляцію між  константами зв‘язування і структурою 

господаря і гостя. Було встановлено, що розмір молекулярної 

порожнини калікс[4]арентетрапропіонової кислоти 1a є занадто малий 

для інкапсуляції громіздких молекул нафталіну або дурену. Водночас 

молекули нафталіну, антрацену і фенантрену добре зв‘язуються з 

більшою за розмірами калікс[5]аренпентапропіоновою кислотою 1b або 

калікс[6]аренгексапропіоновою кислотою 1с. Калікс[7]аренгептапропіо-

нова кислота 1d і калікс[8]ареноктапропіонова кислота 1e утворюють 

комплекси включення з піреном-гостем, чиї константи зв‘язування 

дорівнюють 1·10
2
 М

-1
 та 1.5·10

4
 M

-1
 [33]. 

 

                     1a-e                                                           2a-b 

Рис. 4. Каліксаренкарбонові кислоти 1, 2 
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Водорозчинні калікс[4]арентетраоцтові кислоти 2 і калікс[n]арен-

сульфонові кислоти 3 (рис. 5) зв‘язують aцетонітрил, кетони (ацетон і 

бутанон) і спирти (етанол і пропанол) зі значеннями КА 16 М
-1

 – 64 М
-1

. 

Гідрофобність і CH-π-взаємодії відіграють роль у процесах зв'язування. 

Комплексоутворення з аліфатичними молекулами відбувається в 

результаті включення алкільного залишку в ліпофільну порожнину 

каліксарену. Включення супроводжується зсувом сигналів метильних 

протонів гостей у високе поле у спектрах ЯМР [34, 35]. 
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OH
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R R

O O O

O

R = R1 = R2 = H, n = 1 (a);

R = R1 = R2 = H, n = 2 (b);

R = R1 = R2 = H, n = 3 (c);

R = R1 = R2 = H, n = 5 (d);

R = R1 = R2 = Me, n = 1 (e);

R = R1 = R2 = Me, n = 3 (f);

R = R1 = R2 = CH2CH2OEt, n = 1 (g);

R = R1 = R2 = CH2COOH, n =1 (h);

R = R1 = R2 = CH2COOH, n = 3 (i);

'
n

R = R1 = H, R2 = CH2CH2OEt, n = 1 (j);

R = R1 = H, R2 = CH2COOH, n = 1 (k);

R = CH2COOH, R1 = R2 = H, n = 1 (l);

R = CH2COOH, R1 = R2 = H, n = 2 (m);

R = CH2COOH, R1 = R2 = H, n = 3 (n);

R = CH2CH2NH2, R
1 = R2 = H, n = 1 (o);

R = CH2CH2NH2, R
1 = R2 = H, n = 2 (p);

R = CH2CH2NH2, R
1 = R2 = H, n = 3 (q);

R = CH2CH2NH2, R
1 = R2 = H, n = 5 (r)

R1 R2

   

                    3a-r 

Рис. 5. Каліксаренсульфокислоти 3 

Калікс[4]аренсульфонова кислота 3а утворює комплекси з вільними 

радикалами бензол-трет-бутилнітроксиду. При цьому бензольний 

фрагмент молекули гостя входив в порожнину каліксарену. Константи 

стійкості та параметри активації комплексоутворення типу "господар-

гість" визначались методом електронного парамагнітного резонансу 

[36]. 

 

4.1.2.2. Комплекси з біомолекулами 

 

В роботі [37] повідомлялося про комплексоутворення каліксарен-

сульфонової кислоти 3а з нейромедіатором холіном. У твердому стані 

заряджена амонієва група включена в порожнину рецептора 3a, тоді як 

гідроксильна група розташована між двома сульфоновими залишками. 

Також спостерігалися катіон-π взаємодії між іоном четвертинного 

амонію і ароматичними ядрами калікс[n]аренсульфокислот 3 [38-40]. 

Взаємодія калікс[4]арентетраоцтових кислот 2 і калікс[n]арен-

сульфокислот 3 з рядом біологічно важливих амінокислот, олігопепти-

дів і пептидів була досліджена в роботах [41, 42]. Встановлено, що в 

більшості випадків утворюються стабільні комплекси зі стехіометрією 

1:1. Найвищі значення констант зв'язування отримані для комплексів 3l 
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з серином (KА = 3555 М
-1
) та 3о з аспарагіновою кислотою (KА = 5620 М

-1
). 

Автори підкреслюють, що замісники нижнього вінця каліксаренів 

значною мірою впливають на розпізнавання амінокислот. Калікс[n]арен 

сульфокислоти 3 діють також як екстрагенти в системах органічна   

фаза-вода, та як носії при транспортуванні різних амінокислот і 

пептидів в біологічних системах [43].  

Методом флуоресцентної спектроскопії досліджено комплексо-

утворення β-циклодекстринокалікс[4]аренів 4 (рис. 6) з нейтральними 

біоактивними сполуками у воді. Сполука 4a утворює комплекси зі 

стероїдами, терпенами та іншими природними речовинами. Чутливість 

до стероїдів приблизно в 10 разів вища, ніж до терпенів. В той же час 

каліксарен 4b не здатний зв‘язувати жодну з перелічених сполук. 

Молекулярне моделювання вказує, що в сполуці 4b відбувається 

самовключення дансильного флуорофору в порожнину циклодекстрину, 

при цьому спостерігаються міцні водневі зв'язки між сульфамідною 

групою дансилу і вторинними гідроксильними групами циклодекстрину 

[44]. 

 

                                   4a,b 

Рис. 6. Флуоресцентні циклодекстринокаліксарени 4 

 

4.1.2.3. Хіральне розпізнавання 

 

Хіральні циклопептидокаліксарени 5 (рис. 7) зв‘язують D тa L-

eнaнтіомери аніону фенілаланінату, проте їх D/L селективність є 

низькою і складає лише 1.3 в термінах констант зв‘язування. 

Карбамідокаліксарен 6 (рис. 7), який містить фрагменти L-аланіну на 

нижньому вінці макроциклу, ефективно зв'язує аніон N-aцетил-D-

фенілаланінату. 
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Рис. 7. Хіральні циклопептидокаліксарен 5 та  

карбамідокаліксарен 6 

 

Константа зв'язування D-енантіомеру в 4 рази вища, ніж L-енантіо-

меру [45]. Така селективність не спостерігається для менших за 

розміром аніонів N-aцетилаланінатів (тaбл. 1).  

 

Taблиця 1  

D,L-Дискримінація аніонних форм N-aцильованих амінокислот біс-

(L-aлaнілкарбамідо)кaліксареном 6 (292 K, дейтероацетон) 

Амінокислота KА, M
-1

 Селективність D/L 

 L 302 
4,14 

D 1250 

 L 2460 
0,96 

D 2400 

 

Хіральні каліксарени 7, 8 (рис. 8) із залишком винної кислоти на 

вузькому вінці і різними функціональними групами (нітро, альдегідo, 

основи Шиффа) на широкому вінці були описані в роботах [46, 47]. 

Методами ЯМР та УФ-спектроскопії досліджено здатність сполук до 

хірального розпізнавання енантіомерів 1,2-пропандіолів і α-аміно-

кислот. 
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Рис. 8. Хіральні похідні каліксаренвинної кислоти 7, 8 

Каліксарен 7а розрізняє D,L-енантіомери метилового естеру 

гідрохлориду серину, а каліксарен 8а розрізняє енантіомери 1,2-пропан-

діолу. Хіральні рецептори 8a і 8b здатні виявляти енантіомери 

гідрохлоридів фенілаланіну та метилових естерів аланіну (енантіо-

селективність KD/KL досягає 4.36). Енантіоселективність залежить від 

природи хірального фрагмента в залишку основи Шиффа і розміру 

замісників в амінокислотах.  

Каліксарени 9 [48] (рис. 9), що містять хіральну бінафтильну групу 

(R тa S стереоізомери) на нижньому вінці, утворюють стійкі (1:1) 

комплекси з Cu
2+

. Здатність комплексу міді зв'язувати D-(+)-ксилозу,    

D-(-)-рибозу, 2-дезокси-D-рибозу, D-(-)- арабінозу, D-(+)-глюкозу та     

δ-лактон D-(+)-глюконової кислоти вивчали методом флуоресцентного 

титрування. Комплекс міді проявляє високу селективність лише до       

δ-лактону D-(+)-глюконової кислоти. Константи стабільності цих 

комплексів складу 1:1:1 становлять 4.45·10
4
 М

-1
 для R-ізомеру і 1.81·10

4
 

М
-1

 для S-ізомеру. Eнантіоселективність КR/КS cкладає 2.4. 

                                     9                                            10 

Рис. 9. Хіральні бінафтильні похідні каліксарену 9, 10 
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Каліксарени з флуоресцентними мітками становлять значний інтерес 

у розробці енантіоселективних сенсорів для хіральних молекул [49, 50]. 

Енантіоселективні флуоресцентні рецептори на основі каліксарену 

зазвичай містять хіральний фрагмент, приєднаний до платформи 

макроциклу, і органічний флуорофор, який повинен бути розташований 

якомога ближче до хірального центру. Ці групи повинні брати участь у 

формуванні водневих зв'язків з аналітами. Хіральний бінафтилкалікс[4]-

арен 10 (рис. 9) з двома хромофорними групами [51] на верхньому вінці 

має різний відгук на енантіомери хіральних аналітів [52]. Етанольний 

розчин каліксарену 10 має червоний колір зі смугою поглинання 515,5 

нм. Після додавання R-фенілгліцинолу смуга поглинання зміщується до 

650 нм, а колір розчину змінюється на яскраво-блакитний. Крива 

титрування Бенеші-Гільдебранда при 25 °С вказує на стехіометрію 

комплексу 1:1 з константою асоціації 66 ± 8.8 М
-1

. У присутності           

S-фенілгліцинолу розчин залишається червоним навіть при надлишку 

аналіту. Таким чином, два фенілгліцинольні енантіомери можуть бути 

успішно виявлені навіть неозброєним оком. Каліксарен 11 [53-55] (рис. 

10) з чотирма флуоресцентними S-ди-2-нафтилпроліноламідними 

групами на нижньому вінці розпізнає енантіомери 1-фенілетиламіну, 

фенілгліцинолу і норефедрину. 

 
                                       11                                               12 

Рис. 10. Флуоресцентні нафтильні похідні хіральних  

каліксаренів 11, 12 

 

Каліксарени 13, 14 і 15 (рис. 11) з хіральними рецепторними групами 

на нижньому вінці показали високу здатність розпізнавати енантіомери 

мигдалової, дибензоїлвинної і 2-гідрокси-3-метилбутанової кислот [56]. 

Слід зазначити, що існує особливо висока енантіоселективність 
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каліксарену 15 по відношенню до R і S ізомерів мигдалової кислоти 

(співвідношення констант стійкості KS/KR = 102). 

 

                13                            14a-d                                                     15 

Рис. 11. Каліксарени 13 – 15 з хіральними рецепторними групами 

 

Каліксарени з двома хіральними атомами вуглецю в фрагменті аза-

краунетеру на нижньому вінці (рис. 12) зв'язують енантіомери хіраль-

них карбонових кислот і складних естерів α-амінокислот (константи 

стійкості комплексів знаходяться в межах 1 М
-1

 -15 М
-1

). Сполука 16a 

також проявляє енантіоселективність до стереоізомерів метилового 

естеру фенілаланіну (KR/KS = 2,08) і мигдалевої кислоти (KR/KS = 1,86).  
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t-But-Bu t-But-Bu

R = H   (a), 

      Me (b)
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                                  16a,b                                  17a,b 

Рис. 12. Каліксарени 16, 17 з хіральними аза-краун-етерними групами 

 

R,R-Діастереомери каліксаренів 18 і 19 [57] (рис. 13) з однією і двома 

хіральними гуанідінієвими групами на нижньому вінці розділяють 

енантіомери фенілаланіну шляхом екстракції з водного розчину. 
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                                   18                                           19 

Рис. 13. Каліксарени 18, 19 з хіральними гуанідінієвими групами 

 

Такі каліксарени є амфіфільними і утворюють стійкі моношари на 

водно-повітряних міжфазних поверхнях. Шари здатні до енантіоселек-

тивного розпізнавання хіральних ароматичних амінокислот [58].  

Каліксарени 20-22 [59] (рис. 14) з флуоресцентними фрагментами   

L-триптофану розпізнають енантіомери аніонних форм аланіну, 

фенілаланіну і мигдалевої кислоти. Константи стійкості комплексів 20 з 

аніоном D-аланіну та аніоном D-мигдалевої кислоти складають 53 М
-1

 і 

1,04·10
3
 М

-1
 відповідно. У той же час не відбувається комплексо-

утворення цих каліксаренів з L-формами аланіну і мигдалевої кислоти. 

                          20                                 21                                 22 

Рис. 14. Флуоресцентні триптофанозаміщені каліксарени 20-22 

 

Каліксарени, модифіковані хіральними рецепторними групами, 

використовувалися для створення стаціонарних хроматографічних фаз 

для енантіосепарації біологічно активних речовин. Хіральну хромато-

графічну колонку для обернено-фазової рідинної хроматографії, яка 
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розділяє енантіомери різних класів (включаючи лікарські речовини) у 

водних середовищах, було розроблено на основі силікагелю, модифіко-

ваного каліксаренциклодекстрином 23 [60] (рис. 15).  

                                                                   23 

Рис. 15. Хіральна циклодекстринокаліксаренова хроматoграфічна 

фаза 23 

 

Каліксарени, модифіковані на верхньому вінці фрагментами алка-

лоїдів, а саме хініном, С9-епіхініном, 9-амінохініном і 9-аміноепихіні-

ном, використовувалися для виготовлення хіральних стаціонарних фаз 

24 (рис. 16) для рідинної хроматографії [61, 62], які випробовувалися 

для розділення амінокислот. Фази 24b,d виявляють селективність до    

S-енантіомерів нециклічних амінокислот. Водночас фази 24a,c 

розділяють як лінійні, так і циклічні амінокислоти, і вони краще 

зв'язують R-енантіомери. 

 
                                             24a-d 

Рис. 16. Хіральні хоматoграфічні фази 24 
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Каліксарени та їх металокомплекси широко використовуються як 

каталізатори багатьох органічних реакцій, у тому числі стерео-

селективних. Комплекси кисень-, азот-, фосфор- та сірковмісних 

каліксаренів з каталітично активними металами були синтезовані та 

досліджені як каталізатори [63-65]. Так, в роботі [66] описаний 

алюмінієвий комплекс діастереомерно чистого каліксарену 25 (рис. 17). 

Молекула комплексу має три елементи хіральності: асиметрично 

заміщена (хіральна) платформа каліксарену і два хіральних атоми 

вуглецю в етерному і амідному фрагментах. Цей комплекс каталізує 

асиметричне відновлення кетонів до хіральних вторинних спиртів за 

схемою реакції Мейервейна-Пондорфа-Верлея. 

 

                                                       25 

Рис. 17. Алюмінієвий комплекс хірального каліксарену 25 

 

4.1.3. Зв’язування з протеїнами 

 

Каліксарени, модифіковані біоафінними групами, взаємодіють з 

білками, ДНК, РНК, полісахаридами та іншими біомакромолекулами. 

Такі взаємодії запобігають аглютинації клітин, пригнічують ріст 

патогенних мікроорганізмів, компактують і доставляють до клітин 

молекули ДНК, тощо [67].  

Каліксарени, функціоналізовані гідроксифосфоновою, амінофосфо-

новою, метиленбісфосфоновою кислотами, амідними, амідиновими 

групами, селективно і зворотно впливають на АТФ-залежні катіонні 

насоси в гладеньком'язових клітинах [68-73]. Вони можуть вибірково 

пригнічувати або стимулювати активність насосів. Це є спосіб 

створення препаратів для лікування захворювань, пов'язаних з 

порушенням іонного обміну: гіпо- та гіпертензії, патології кишкової 

моторики, астми, гіпо- і гіпертонусу матки (викидні, спонтанні аборти) 

та інших. 
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Як відомо, реакції біофосфорилювання регулюються ферментами 

фосфатазами. Аномальна активність фосфатаз викликає багато 

патологій, таких як рак, лейкемія, імунні порушення, діабет, ожиріння. 

Інгібітори певних фосфатаз можуть слугувати препаратами для 

лікування цих захворювань. Показано, що каліксарени та тіакаліксаре-

ни, верхній вінець яких модифікований фрагментами фосфонової, 

гідроксифосфонової, амінофосфонової, кетофосфонової, метилен-

бісфосфонової, гідроксилметиленбісфосфонової кислоти, зв'язуються з 

активними центрами фосфатаз і пригнічують їх активність [74-76]. 

Каліксаренкетофосфонова кислота 26 (рис. 18) інгібує протеїн-

тирозинфосфатазу PTP1B. Інгібувальну активність пояснюють взаємо-

діями субстрат-рецепторного типу, обумовленими численними водне-

вими зв'язками та електростатичними взаємодіями між кетофосфонат-

ними групами та амінокислотними фрагментами ферменту (рис. 19a) 

[77]. 
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                                                26                                       27 

Рис. 18. Каліксаренові інгібітори фосфатаз 26, 27 

 

Каліксарен 27 (рис. 18), модифікований на верхньому вінці двома 

групами метиленбісфосфонової кислоти, є ефективним інгібітором 

лужних фосфатаз (Ki = 0,38 мкМ). Така висока активність пояснюється 

координацією залишків бісфосфонової кислоти з катіонами магнію і 

цинку в активному місці фосфатази. У стабілізації субстратно-

рецепторного комплексу також беруть участь водневі зв'язки та 

електростатичні контакти з фрагментами аргініну (рис. 19б) [78]. 

Каліксарен 28 (рис. 20), модифікований чотирма фрагментами 

метиленбісфосфонової кислоти, зв'язує амінокислоти гліцин, пролін, 

аргінін, а також тетрапептид Cly-Pro-Arg-Pro у водних середовищах 

[79]. 
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Рис. 19. Докінг каліксаренкетофосфонової кислоти 26 дo 

протеїнтирозинфосфатази PTP1B (a) тa каліксаренметилен-

бісфосфонової кислоти 27 до лужної фосфатази з E. coli (б) 

 

Константи стійкості комплексів, що визначалися методом ВЕРХ, 

складають 280 М
-1

, 814 М
-1

, 2576 М
-1

 тa 3395 М
-1

, відповідно. Найвища 

константа зв'язування спостерігається для тетрапептиду [79]. 

Рис. 20. Метиленбісфосфонова кислота 28, тетрапептид Cly-Pro-Arg-Pro 

тa енергетично мінімізована молекулярна структура комплексу 

каліксарену 28 з тетрапептидом  

 

Оскільки тетрапептид є периферійним фрагментом молекули фіб-

рину, каліксарен 28 специфічно інгібує полімеризацію фібрину в реакції 

фібриноген + тромбін, а також мономерну полімеризацію фібрину des-

AABB. Вплив каліксарену 28 на гомеостаз ендотеліальних клітин, їх 

проліферацію і апоптоз, вивчений in vitro та in vivo, вказує на перспек-

тиву використання 28 як антитромботичного медичного препарату [80, 

81]. 

Дифосфорильований на нижньому вінці каліксарен 29 (рис. 21), 

нанесений на наночастинки срібла, досліджували як рецептор 

сироваткових альбумінів різноманітного походження (бичачий сироват-

ковий альбумін, сироватковий альбумін людини, свинячий сироват-
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ковий альбумін). Дослідженння комплексоутворення наночастинок ви-

конано методом флуоресцентної спектроскопії із змінною темпера-

турою. Показано, що гасіння флуоресценції білків залежить від 

походження альбуміну. Таким чином, можна розрізняти сироваткові 

альбуміни різних видів ссавців [82].  

 

                                                                     29 

Рис. 21. Калікс[4]арендифосфонова кислота 29 як рецептор 

сироваткового альбуміну 

 

4.2. Каліксарени з хіральними фосфоровмісними замісниками 

 

Каліксарени, що містять хіральні угрупування трикоординованого 

фосфору на нижньому чи верхньому вінцях макроциклу, здатні 

утворювати комплекси з перехідними металами і каталізувати 

стереоселективні хімічні реакції.  

трет-Бутилкалікс[4]арени 31 з хіральними (-)-ментильними або 

ізоментильними фрагментами біля атому фосфору були одержані 

ацилюванням тетрагідроксикаліксарену 30 відповідними алкілдихлор-

фосфітами в присутності триетиламіну [83] (рис. 22). 

 

            30                               31a,b                                  32a,b 

Рис. 22. Хіральні каліксаренбісфосфіти 31 та їх металокомплекси 32 

 

Отримані бісфосфіти 31 є гарними хелатуючими лігандами пере-

хідних металів і при взаємодії з циклооктадієндихлоридами паладію(ІІ) 

або платини(ІІ) утворюють відповідні металокомплекси 32. Як відмі-
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чають автори, ці стереохімічно жорсті хіральні сполуки з гідрофобною 

порожниною можуть бути використані в гомогенному каталізі.  

Енантіомерно чисті калікс[4]арендифосфіти 34 з фрагментами біно-

лу та таддолу були синтезовані постадійним фосфорилюванням гідрок-

сильних груп каліксарену 30 [84] (рис. 23). На першій стадії реакцією з 

хіральними хлорофосфітами в присутності одного молю  н-бутиллітію 

при -75 °С були отримані монофосфітокаліксарени 33, які з 

трихлористим фосфором в присутності триетиламіну при тій же 

температурі утворюють хіральні каліксарендифосфіти 34. 

                 30                                            33a-d                                      34a-d 

           35a-d 

Рис. 23. Каліксарени 33, 34, модифіковані хіральними циклофосфітами, 

та їх металокомплекси 35 

 

Родієві комплекси 35 були отримані взаємодією відповідних лігандів 

34 з Rh(2,5-норборнадієн)2BF4. Їх каталітична активність вивчалась на 

прикладі реакції гідрогенізації диметилітаконату (табл. 2). 

Родієві каталізатори на основі лігандів 34 проявляють високу 

активність та енантіоселективність. Повне перетворення субстрату 

відбувається протягом 4 годин, при цьому енантіоселективність досягає 

94 % (R конфігурація). Слід відмітити значний вплив природи 

розчинника на проходження цього процесу. Заміна хлористого 

метилену на його суміш з толуеном (1:3) призводить не тільки до 

зменшення виходу, а навіть до протилежної стереоіндукції. 

Порівнюючи ліганди 34а та 34c можна зазначити, що використання 
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більш об‘ємного угруповання (таддол) приводить до підвищення 

енантіоселективності. Для лігандів з протилежною конфігурацією 34b 

та 34d отримано аналогічні результати, при цьому стереоіндукція 

каталізаторів змінюється на протилежну. 

Таблиця 2  

Асиметрична гідрогенізація диметилітаконату в присутності 

родієвих комплексів 35 

Ліганд [Ліганд]/[Rh] Розчинник Вихід, % ее, % (конф.) 

34а 1,5 CH2Cl2 100 74 (R) 

34а 1,5 CH2Cl2/толуен (1:3) 60 20 (S) 

34а
 a
 1,5 CH2Cl2 100 32 (R) 

34с 1,5 CH2Cl2 100 92 (R) 

34с 5,0 CH2Cl2 100 92 (R) 

34с
 а
 1,5 CH2Cl2 100 94 (R) 

34b 1,5 CH2Cl2 100 75 (S) 

34d 1,5 CH2Cl2 100 92 (S) 

a
 гідрогенізація метил α-ацетамідоакрилата 

 

Каталізоване родієвими комплексами  триарил(алкіл)фосфінів гідро-

формілювання олефінів сумішшю СО/H2 є основним методом 

одержання лінійних альдегідів С3 - С18, які потім перетворюють у відпо-

відні спирти чи кислоти [85]. З метою отримання більш ефективних 

каталізаторів даних реакцій групою французьких вчених на чолі з 

Домініком Маттом [86, 87] були синтезовані хіральні калікс[4]арен-

дифосфіти 37a-g (рис. 24). Ці сполуки одержували взаємодією 

дистальних О-діалкілкаліксаренів 36 з S або R-(1,1'-бінафтален-2,2'-

дііл)хлорофосфітами в присутності гідриду натрію з виходами 14-75 %. 

         36                                                                      37a-g  

Рис. 24. Каліксарени 37a-g, модифіковані хіральними  

бінафталенфосфітами 
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Каталітичні властивості комплексів каліксарендифосфітів 37a-g з 

(ацетилацетон)дикарбонілродієм вивчали на прикладі реакції гідро-

формілювання олефінів (рис. 25). При цьому металокомплекси генеру-

вали in situ. 

                                                                                  38                         39 

Рис. 25. Регіоселективне гідроформілювання олефінів, каталізоване 

родієвими комплексами каліксаренбінафталенфосфітів 37a-g 

 

Одною з головних проблем даного промислового процесу є утво-

рення двох регіоізомерів – бажаного лінійного 38 та побічного розгалу-

женого 39. Автори показали, що використання в цих реакціях 

калікс[4]арендифосфітів з об‘ємними бінафталеновими групами веде до 

значного підвищення виходу лінійного альдегіду 38. В деяких випадках 

доля розгалуженого продукту 39 становила менше 1%.  

Ліганди 37a, 37c та 37e-g із бінольною групою в S-конфігурації були 

випробувані в асиметричній реакції гідроформілювання норборнена. 

При проведенні реакції при 80 °С і тиску CO/H2 20 бар основними 

продуктами є екзо-ізомери (табл. 3). 

Таблиця 3 

Асиметричне гідроформілювання норборнену з використанням 

родієвих комплексів дифосфітів 37a, 37c, 37e-g 

                                                                        екзо                                  ендо 

Ліганд L Т, °С Р, бар Конверсія, % екзо, % ендо, % ее, % 

37a 80 20 100 99,0 1,0 6 (S) 

37c 80 20 100 82,7 17,3 16 (S) 

37e 80 20 100 91,3 8,7 18 (S) 

37f 80 20 100 100 сліди 52 (R) 

37f 55 20 100 100 – 61 (R) 

37f 30 20 71,1 100 – 51 (R) 

37f 80 10 100 100 сліди 22 (R) 

37g 80 20 100 97,5 2,5 6 (S) 

 

Каталізатори на основі сполук 37a, 37c, 37e та 37g проявили низьку 

енантіоселективність (ее < 18%). Автори зазначають, що енантіо-
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селективність знижується зі зменшенням об‘єму замісника R на 

вузькому вінці каліксарену (пропіл < бензил < метилнафтален). Значне 

підвищення енантіоселективності до 52 % спостерігається для флуорен-

вмісного каліксарену 37f. Слід зазначити, що в останньому випадку 

переважно утворюється альдегід з R-конфігурацією, тоді як в усіх інших 

випадках переважає S-продукт. Зниження температури процесу до 55 °С 

підвищує енантіоселективність. Проте подальше зниження температури, 

так само як і зниження тиску, призводить до падіння енантіоселектив-

ності. 

Калікс[4]арен 45, що містить дифосфіновий хіральний хелатуючий 

фрагмент, було синтезовано із монобромотетрапропоксикаліксарену 40 

[88] (рис. 26).  

 

Рис. 26. Синтез калікс[4]арену 45 з дифосфіновим хіральним хелату-

ючим фрагментом та його родієвого комплексу 46 

Взаємодія отриманої на основі бромотетрапропоксикалікс[4]арену 

40 літієвої похідної 41 з борановим комплексом хірального 

оксазафосфолу 42 супроводжується розщепленням Р-О зв‘язку 

оксазафосфолу і приводить до інтермедіату 43, який послідовною 

взаємодією з хлородифенілфосфіном та бораном був перетворений на 

O OO O

Br

BuLi

P
O

N MePh

Ph

Me

BH
3

O OO O

Li

O OO O

P

O

NMe Me

Ph

Ph

BH
3

 

-

42

40 41

43

O
OO O

P

O

NMe Me

Ph

PhP

Ph

Ph

BH
3

BH
3

O
OO O

P

O

NMe Me

Ph

PhP

Ph

Ph

O

Rh

OO O

P

O

NMe Me

Ph

PhP

Ph

Ph

1. Ph2PCl

2. BH3

DABCO
[Rh(cod)2]BF4

+BF4

-

44 45
46

  



165 
 

диборановий комплекс 44. Декомплексація сполуки 44 1,4-діазо-

біцикло[2,2,2]октаном (DABCO) приводить до ліганду 45, при цьому 

конфігурація хірального атому фосфору зберігається. Взаємодією ліган-

ду 45 з біс(циклоокта-1,5-дієн)родій(І)тетрафторборатом був отриманий 

його родієвий комплекс 46. 

Для оцінки каталітичних властивостей комплексу 46 була обрана 

реакція відновлення енаміну 47 до метилового естеру N-ацильованого 

фенілаланіну 48 (рис. 27). При тиску водню в 1 бар з використанням 

каталізатора 46 відновлення проходить кількісно. Стереохімічний 

результат залежить від природи розчинника. Найвища енантіо-

селективність (ее 98%) досягається при проведенні реакції в бензені. 

Рис. 27. Стереоселективне гідрування енаміну каталізоване родієвим 

комплексом хірального каліксарену 46 

 

Для вивчення впливу макроциклічної платформи на поведінку 

родієвих каталізаторів було проведено гідрування різних за природою 

субстратів з C=C зв‘язком в присутності каліксаренового комплексу 46 

та модельного комплексу 49. Всі реакції проводили в розчині бензену 

при тиску водню в 15 бар з використанням 3 моль % каталізатора. 

Конверсія субстратів в усіх випадках складає 100 %. Результати 

досліджень приведено в табл. 4.  

В присутності каліксаренового каталізатору 46 метиловий естер      

2-ацетамідокоричної кислоти відновлюється до похідної фенілаланіну з 

енантіоселективністю ее 95 %. При використанні модельного каталі-

затору 49 стереоселективність є значно нижчою (ее 47 %). У випадку 

диметилітікотану асиметричне гідрування з каталізатором 46 приво-

дить, в основному, до продукту в S-конфігурації (ее 43 %), тоді як 

каталізатор 49 взагалі не проявляє стереоіндуктивного ефекту. Для 

похідної кротонової кислоти енантіоселективність каліксаренового 

каталізатора також значно вища за селективність моделі 49. Лише у 

випадку відновлення 2-ацетамідометилакрилату енантіоселективність 

обох каталізаторів приблизно однакова. 
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Таблиця 4.  

Асиметрична гідрогенізація олефінів, яку каталізують родієві  

комплекси 46 та 49 

Субстрат Продукт Каталізатор ее, % Конфігурація 

NHAcPh

CO
2
Me

 NHAcPh

CO
2
Me

 

46 95 R 

49 47 R 
CO

2
Me

CO
2
Me  

CO
2
Me

CO
2
Me  

46 43 S 

49 0 – 

NHAc

CO
2
Me

 NHAc

CO
2
Me

 

46 34 R 

49 36 R 

CO
2
Me

N

O

 

CO
2
Me

N

O

 

46 57 R 

49 19 R 

 

Популярними лігандами в асиметричному металокомплексному 

каталізі є хіральні фосфінофероцени (рис. 28). Отже, було цікавим 

модифікувати каліксаренову платформу хіральними фероціеніл-

фосфіновим групами та дослідити каталітичні властивості такого 

кон'югату.  

Рис. 28. Хіральні фосфінофероценові ліганди для металокомплексного 

каталізу 

 

Як реагент для модифікації каліксарену 30 був використаний           

S-енантіомер хірального тіофосфінофероценілметанолу (рис. 29). Цей 

реагент не має асиметричних атомів. Його хіральність обумовлена 

асиметричним заміщенням циклопентенового кільця, в результаті якого 

молекула втрачає площину симетрії. За реакцією Міцунобу два 

фрагменти хірального тіофосфінофероцену були введені на нижній 

вінець каліксарену 30 з утворенням біс-дифенілтіофосфінокаліксарену 

50. Після цього атоми сірки сполуки 50 були видалені триамідо-

фосфітом. Одержали каліксарен 51 з двома хіральними дифенілфофіно-

фероценільними групами на нижньому вінці [89].  
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Отриманий дифосфінофероценілкаліксарен 51 демонструє гарну 

каталітичну активність та енантіоселективність в асиметричній реакції 

Цуджі-Троста (рис. 30). При наявності паладієвого комплексу ліганду 

51 нуклеофільне заміщення ацетокси групи в 1,3-дифенілпропеніл-

ацетаті диметилмалонатом проходить з гарним хімічним виходом і 

приводить до високого енатніомерного надлишку (86%) продукту 

алкілування 52. 

              30                                                                   50 

                        51 

 

Рис. 29. Синтез та структура біс-дифенілфосфінокаліксарену 51 

 

Рис. 30. Асиметрична реакція Цуджі-Троста, каталізована паладієвим 

комплексом дифосфінофероценілкаліксарену 51 

 

В циклі робіт київських авторів було описано синтез та властивості 

каліксаренів, модифікованих по верхньому вінцю макроциклу 
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фрагментами фармакофорних хіральних амінофосфоновых та гідрокси-

фосфонових кислот. 

Приєднання натрієвої солі діетилфосфіту до С=N зв‘язку хіральних 

імінокаліксаренів 53, отриманих конденсацією моноформілкаліксарену 

з R або S енантіомерами α-фенілетиламіну, протікає стереоселективно. 

В результаті з високим виходом (85-90%) та значним діастереомерним 

надлишком (90-95%) утворюються RS та SR каліксарен-α-аміно-

фосфонати 54. Індукторні фенілетильні фрагменти діастереомерів 54 

були видалені гідрогенізацією на каталізаторі Pd/C. Утворенні R та S 

енантіомери діетоксифосфоніламінометилкаліксарену 55 послідовною 

обробкою триметилбромсиланом та метанолом були перетворені в 

оптично чисті R та S каліксарен-α-амінофосфонові кислоти 56 [90, 91] 

(рис. 31). 

                                53a,b                                      54a,b 

                                         55a,b                                         56a,b 

Рис. 31. Стереоселективний синтез енантіомерів каліксарен-α-аміно-

метилфосфонової кислоти 56 

 

Стереохімія каліксарену, що містить дві хіральні α-амінометил-

фосфонові групи в молекулі, є складнішою. У даному випадку теоретич-

но можливе утворення трьох діастереомерів з конфігурацією R,R і S,S 

(рацемічна форма) та конфігурацією S,R (мезо- форма) (рис. 32). 

Аналогічну методологію було використано для синтезу R,R та S,S 

діастереомерів каліксарен-біс-амінометилфосфонової кислоти 60 (рис. 

33). Так, реакція хірального S,S та R,R-біс-імінокаліксарену 57 з 

діетилфосфітом також є стереоспецифічною і приводить до діастерео-

мерів каліксарен-біс-амінометилфосфонату 58, що мають S,R,R,S та 

R,S,S,R конфігурацію чотирьох хіральних атомів вуглецю. 
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Рис. 32. Стереоізомерні форми каліксарен біс-амінометилфосфонатів 

 

Видаленням допоміжних стереонаправляючих груп каталітичним 

гідруванням приводить до R,R та S,S діастереомерів N-незаміщеного 

каліксарен-біс-амінометилфосфонату 59. Деалкілування 59 стандартним 

способом дає оптично чисті R,R та S,S діастереоізомери каліксарен-біс-

амінометилфосфонової кислоти 60 (рис. 33). 

  

               57a,b                                                        58a,b 

                     59a,b                                               60a,b 

Рис. 33. Стереоселективний синтез каліксарен-біс-амінометилфосфо-

нової кислоти 60 

 

Стереоізомери каліксарен-α-амінометилфосфонових кислот 56 та 60 

були досліджені як інгібітори лужної фосфатази. Знайдено, що для 

каліксаренамінометилфосфонових кислот значення Кі, які характери-

зують константу дисоціації комплексу ензим – інгібітор, є суттєво 

меншими порівняно з Кі модельної (S)-4-гідроксибензил-α-аміно-

фосфонової кислоти 61 (табл. 5).  
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Виявлене підсилення ігібуючої активності при переході від моделі 

61 до макроциклів 56 та 60 пояснюється електростатичними, Ван-дер-

Ваальсовими та іншими невалентними взаємодіями каліксаренів із 

специфічними сайтами зв‘язування на поверхні ферменту. Константи 

інгібування суттєво залежать від абсолютної конфігурації атомів 

вуглецю амінофосфонільних фрагментів. Максимальна стереоселектив-

ність інгібування [Кі(R,R)/Ki(S,S) = 50, ΔG = 9.6 кДж/моль] спостері-

гається для стереоізомерів каліксарен-біс-амінофосфонових кислот 60. 

Таблиця 5  

Константи інгібування лужної фосфатази з нирок свині сполуками 

56, 60
 
та 61 

Інгібітор Ki , μM Селективність 

56 
R 76  

2,28 S 32 

60 
RR 1,6  

50,5 SS 86 

61 S 590 - 

 

Приєднання натрієвої солі діетилфосфіту до ахірального 

диформілкаліксарену 62 є також стереоспецифічним. Але на відміну від 

хіральних біс-імінокаліксаренів 57, у цьому випадку реалізується лише 

оптично неактивна мезо-форма біс-гідроксиметилфосфонату 63a з R- і 

S-конфігурацією хіральних атомів вуглецю. Далі отриманий естер 63a 

був перетворений у біс-гідроксиметилфосфонову кислоту 64a за 

стандартною реакцією (рис. 34). Слід зазначити, що рацемічна форма в 

умовах цієї реакції не утворюється [92].  

   62                                         63a (мезо-форма)                      64a (мезо-форма) 

Рис. 34. Стереоселективний синтез мезо-форми каліксарен-біс-гідрокси-

метилфосфонової кислоти 64a 
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Практично чиста рацемічна форма біс-гідроксиметилфосфонату 63b 

була синтезована реакцією диформілкаліксарену 62 з трибутилфосфітом 

у присутності сухого хлористого водню. Отриманий тетраестер 63b був 

перетворений у біс-кислоту 64b за стандартною процедурою 

деалкілування (рис. 35). 

Каліксарен біс-гідроксиметилфосфонові кислоти 64 ефективно 

зв'язують амінокислоти аланін, валін, лейцин, ізолейцин та пролін      

[93-95]. Константи стабільності комплексів залежать від структури 

амінокислот та стереохімічної конфігурації атомів вуглецю кислот 64. 

Рацемічна форма є ефективнішим комплексоутворювачем, ніж мезо-

форма.  
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                  62                                    63b (рацемічна форма) 
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                               64b (рацемічна форма) 

Рис. 35. Стереоселективний синтез рацемічної форми каліксарен-біс-

гідроксиметилфосфонової кислоти 64b 

 

Рис. 36. Константи стійкості комплексів каліксарен-біс-гідроксиметил-

фосфонових кислот 64 з амінокислотами (мікрокалориметрія в метанолі) 

Каліксарен-біс-гідроксиметилфосфонові кислоти 64 є ефективними 

інгібіторами терапевтично важливих лужних фосфатаз. Наприклад, 

константи інгібування телячої фосфатази знаходяться в області низьких 
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мікромолярних концентрацій. Рацемічна форма, яка утворює більш 

стійкі комплекси з амінокислотами, є ефектинішим інгібітором, ніж 

мезо-форма. Але різниця (селективність) між рацемічною та мезо- 

формами є незначною. 

 Таблиця 6.  

Інгібування телячої лужної фосфатази каліксарен-біс-гідроксиметил-

фосфоновою кислотою 64 (трис-HCl буфер, pH 9) 

Інгібітор 64 Ki , μM Селективність 

Мезо-форма 7,8
 

1,2 Рацемічна 

форма 
6,6 

 

Нуклеотиди відіграють важливу роль в регуляції різних інфор-

маційно-передавальних функцій в природних системах. Перший 

приклад синтезу нуклеотидних похідних каліксаренів описаний в роботі 

Консолі та співробітників [96]. Вони отримали хіральні калікс[4]арени, 

що містять один (сполука 65) або два (сполука 66) нуклеотидні 

фрагменти, котрі приєднані до нижнього вінця макроциклічної 

платформи за допомогою етиленового спейсера (рис. 37). 

 

                65а-d                             66а-d 

Рис. 37. Хіральні каліксарени 65 та 66 з нуклеотидними фрагментами 

 

Методом ЯМР спектроскопії було встановлено [97], що завдяки 

водневим зв‘язкам між тіміновими групами тімінонуклеотидокаліксарен 

66а може утворювати в розчинах молекулярні ансамблі димерної та 

тримерної структури, котрі переходять одна в іншу завдяки 

протонуванню-депротонуванню нуклеотиду фосфатними групами. 

Отримані сполуки відкривають можливості побудови самозбірних 

структур в нанотехнології. 
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4.3. Внутрішньохіральні фосфоровмісні каліксарени 

 

Тривимірна структура каліксаренів надає можливість отримувати 

хіральні каліксарени, які не мають асиметричних атомів. Хіральність 

каліксаренів можна генерувати асиметричним розташуванням 

звичайних ахіральних замісників на макроциклічному каркасі, в 

результаті якого молекула втрачає площини симетрії. При цьому 

замісники повинні не тільки генерувати асиметрію молекули, а і 

забезпечувати стереохімічну стійкість макроциклу, унеможливлювати 

його інверсію шляхом обертання бензенових кілець навколо зв‘язків  

Ar-CH2-Ar. В літературі відмічається, що для конусоподібних 

заміщених по нижньому вінцю, та заміщених в пара-позиціях верхного 

вінця калікс[4]аренів, існує чотири теоретично можливі хіральні 

структури: ABHH для дизаміщених похідних, AABH і ABCH для 

тризаміщених похідних та AABC і ABCD для тетразаміщених [98-101]. 

  

Рис. 38. Схематичне зображення внутрішньохіральних асиметрично 

заміщених калікс[4]аренів в конформації конус 

 

Спроби отримати хіральні фосфоровмісні каліксарени 68 типу 

ABHH, що мають асиметричну проксимальну позицію замісників на 

нижньому вінці, реакцією монозаміщених калікс[4]аренів 67 з діетил-

хлорофосфатом у присутності основ були невдалими. У цих умовах 

утворюються лише симетричні регіоізомери 69 з дистальним поло-

женням замісників (рис. 39). Разом з тим, шляхом фосфоротропної 

ізомеризації дистально заміщені каліксаренфосфати 69 можуть пере-

творюваться на хіральні проксимально заміщені регіоізомери 68 [102].  
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Рис. 39. Регіоселективне фосфорилювання монозаміщених 

каліксаренів 67 

 

Така ізомеризація можлива завдяки добре відомій в фосфоро-

органічній хімії лабільності одинарних зв‘язків P-O та пов‘язаному з 

цим переносу фосфорильних груп в різноманітних біохімічних процесах 

[103].  

Схематично механізм фосфоротропної ізомеризації показаний на 

(рис. 40). Додавання одного еквіваленту основи до дистально замі-

щеного каліксаренфосфату А депротонує фенольну OH-групу і утворює 

аніон B. Атом кисню аніону атакує сусідній атом фосфору. У результаті 

нуклеофільної атаки утворюється циклічний фосфоран С. Він не 

стабільний і швидко перетворюється в хіральний аніон D, який 

стабілізується внутрішньомолекулярним водневим зв'язком з прокси-

мальною ОН-групою. Водневий зв'язок з дистальною ОН-групою в 

аніоні В неможливий, оскільки відстань між цими атомами кисню є 

занадто велика. Утворення внутрішньомолекулярного водневого зв'язку 

є рушійною силою фосфоротропної ізомеризації.  

Згідно з запропонованою методологією було отримано низку 

внутрішньохіральних фосфоровмісних каліксаренів з різноманітними 

замісниками на нижньому та верхньому вінці макроциклу [104-107]. 
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Рис. 40. Механізм фосфоротропної ізомеризації 

 

На (рис. 41) приведено фосфоротропну ізомеризацію дистального 

етоксифосфорилоксикаліксарену 70. При додаванні до розчину цього 

каліксарену в тетрагідрофурані одного еквіваленту бутиллітію 

каліксарен 70 швидко утворює стабільну літієву сіль 71 з прокси-

мальним положенням етильних та фосфорильних груп. Аніон у цій 

сполуці стабілізується сильним водневим зв‘язком. Це підтверджується 

резонансом ОН протона в спектрі ЯМР, записаному у ДМСО, в 

надзвичайно слабкому полі 15 м.ч. Гідроліз солі 71 розведеною соляною 

кислотою дає внутрішньохіральний каліксарен 72 з порядком заміщення 

ABHH. Слід зазначити, що фосфоротропна ізомеризація не є 

стереоселективною. Фосфор з рівною вірогідністю може мігрувати до 

обох проксимальних атомів кисню. Отже, в процесі міграції 

утворюється рацемічна суміш двох енантіомерів. Проте практичну 

цінність для хіральних технологій мають лише енантіомерно чисті 

сполуки.  

 

               70                                 71                                          72 

Рис. 41. Фосфоротропна ізомеризація 1-етокси-3-фосфорилокси-

каліксарену 70 
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Енантіомери отриманого за даним методом внутрішньохірального 

каліксарену 73 були розділені на антиподи професором Гльоде 

(Німеччина) методом хіральної високоефективної рідинної хромато-

графії (ВЕРХ) (рис. 42). Проте це розділення було виконано лише в 

аналітичному варіанті. Препаративна хіральна хроматографія 

залишається досить вартісним методом, незважаючи  на суттєвий 

прогрес у цій галузі за останні роки. 

  

 

Рис. 42. Хіральне енантіорозділення каліксарену 73 (Chiralpack AD 

HPLC, гексан : ізопропанол 99,5 : 0,5) 

 

Для розробки більш економічного методу розділення енантіомерів 

рацемічні суміші естерів каліксаренфосфатів були перетворені у вільні 

каліксаренфосфорні кислоти 74-78 (рис. 43) [108]. На основі цих кислот 

були отримані діастереомерні солі з хіральним L-фенілетиламіном. 

  

Рис. 43. Внутрішньохіральні каліксаренфосфорні кислоти 74-78 

 

В спектрі ЯМР 
31

Р енантіомерної суміші каліксаренфосфорної кисло-

ти 75 спостерігається один сигнал фосфору, в той же час в спектрі її 
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діастереомерних солей з L-фенілетіламіном (L-ФEA) 79, 80 присутні два 

сигнали фосфору (рис. 44). 

 

 

Рис. 44. Спектр ЯМР 
31

P (в CH3OH) енентіомерної пари каліксаренфос-

форної кислоти 75 та діастереомерної пари її солі 79 і 80 з L-ФEA 

 

Діастереомерні солі каліксаренфосфорних кислот 74, 76-78 були 

препаративно розділені методом ВЕРХ, використовуючи дешеві 

ахіральні колонки Separon SGX C18 та Partisil 5 ODS 3 і суміші метанол-

вода або ацетонітрил-вода як рухомі фази [109] (табл. 7).  

Таблиця 7  

ВЕРХ розділення діастереомерних солей каліксаренфосфорних 

кислот 74, 76-78 з L-ФEA 

Діастереомерні солі каліксарен-

фосфорних кислот з L-ФEA 
Нерухома фаза Рухома фаза 

Коефіцієнт 

селективності 

74 * L-ФEA Separon SGX C18 MeCN-H2O 2,5 

76 * L-ФEA Partisil 5 ODS 3 MeOH-H2O 3,0 

77 * L-ФEA Separon SGX C18 MeOH-MeCN 1,23 

78 * L-ФEA Separon SGX C18 MeOH-MeCN 0,91 
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Разом з тим фосфоротропна ізомеризація каліксаренфосфату 81, що 

містить у дистальному положенні стереонаправляючу L-фенілетил-

амідну групу, є діастереоселективною [110]. Фосфор переважно мігрує 

до одного атома кисню з утворенням діастереомерної пари прокси-

мальних внутрішньохіральних каліксаренфосфатів 82 та 83. Діастерео-

мерний надлишок в процесі фосфоротропної ізомеризації складає 36%. 

Діастереомери 82 та 83 розділяли колонковою хроматографією на 

силікагелі. Індивідуальні діастереомери були перетворені в кислоти 84 

та 85 за стандартним методом – послідовною обробкою триметилбромо-

силаном та метанолом (рис. 45).  

                   81                                         82                              83 

                               84                           85                

 
                                                                                                                          83 

Рис. 45. Діастереоселективний синтез каліксаренфосфорних кислот 84, 

85 та молекулярна структура естеру 83 

Для синтезу каліксаренфосфонової кислоти 93 як білдінг-блоки були 

використані отримані раніше [111] внутрішньохiральна каліксарен-

оцтова кислота 86 або її метиловий естер 87. Кислота та естер були 

відновлені до спирту 88 літійалюмогідридом. Далі за реакцією Аппеля 

гідроксильна група в сполуці 88 була заміщена на атоми хлору або 

брому. Отримані алклігалогеніди 89 та 90 фосфорилювались триізо-

пропілфосфітом за схемою реакції Арбузова з утворенням каліксарен-

фофонату 91. Але фосфонат 91 в індивідуальному стані виділити не 

вдалося. В жорстких умовах фосфорилювання (180 
о
С) відбувається 

внутрішньомолекулярна переестерифікація фосфонатної групи за 

участю просторово наближених гідроксильних груп нижнього вінця 
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макроциклу [112]. При цьому з високим виходом утворюється 

хiральний каліксаренспірофосфонат 92. При взаємодії спірофосфонату 

92 з водно-метанольним розчином гідроксиду натрію відбувається 

стереоселективний гідроліз, при якому розщеплюється один Р-О зв'язок 

і утворюється оптично чиста каліксаренфосфонова кислота 93 [113] 

(рис. 46).  

         R=H (86), R=Me (87)                          88                          X=Cl (89), X=Br (90) 

                            93                                92                              91  

Рис. 46. Діастереосективний синтез каліксаренфосфонової кислоти 93 

Структуру всіх одержаних в даному синтезі каліксаренів було 

досліджено методом РСА. Каліксаренетанол 88, каліксаренспіро-

фосфонат 92 та каліксаренфосфонова кислота 93 знаходяться в 

конформації конус. В кристалі кислота 93 утворює димери завдяки 

міжмолекулярним водневим зв‘язкам між фрагментами фосфонової 

кислоти (рис. 47). 

 
                   88                                    92                                     93 

Рис. 47. Рентгенівські структури внутрішньохіральних каліксаренетано-

лу 88 (комплекс з ацетонітрилом), каліксаренспірофосфонату 92 та 

каліксаренфосфонової кислоти 93 
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Оптично чисті каліксаренфосфорна 84 та каліксаренфосфонова 93 

кислоти ефективно каталізують аза-реакцію Дільса-Альдера іміну 94 з 

дієном Данішевського 95, проте енантіомерний надлишок в продукті 

циклізації 96 невисокий (27%) (рис. 48).  

                          94                     95                                        96 

Рис. 48. Органокаліз асиметричної реакції аза-Дільса-Альдера  

кислотою 84 та 93 

Для синтезу внутрішньохіральних каліксаренів як реагент викори-

стовувася також енантіомерно чистий S-камфорсульфохлорид 98. У 

присутності основи гідриду натрію реагент 98 атакує виключно 

проксимальні ОН-групи ізо-пропоксикаліксарену 97 з утворенням двох 

діастереомерів 99 та 100 [114] (рис. 49).  

Рис. 49. Діастереоселективний синтез S-камфорсульфоніл- 

каліксаренів 99 та 100 

Діастереомерний надлишок у даній реакції є низьким (de 15%), 

однак діастереомери були легко розділені кристалізацією з бензолу або 

суміші хлороформ-гексан. Структура обох діастереомерів камфор-

сульфонілкаліксаренів 99 та 100 підтверджена методом РСА (рис. 50). 

 
                                     99                                               100 

Рис. 50. Рентгенівські структури діастереомерної пари S-камфор-

сульфонілкаліксарену 99 та 100 
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Фрагмент камфорсульфонілу використовували не тільки як хіраль-

ний індуктор, а також як захисну групу в синтезі енантіомерно чистого 

монопропоксидибромокаліксарену 102. Синтез включає дві прості 

стадії. На першій стадії проводили регіоселективне дибромування 

діастереомеру 99 в пара-положення незаміщених фенольних фраг-

ментів. Друга стадія - це гідролітичне видалення камфорсульфонільної 

групи з 101, яке приводить до бажаного енантіомеру 102 (рис. 51). 

 

                 99                                       101                                      102 

Рис. 51. Синтез енантіомерно чистого ізо-пропоксидибромокалікс-

арену 102 

 

Спроби замістити проксимальні атоми брому у верхній частині 

пропоксидибромокаліксарену 102 на фосфінооксидні групи реакцією 

Арбузова з використанням нікелевого катализатору не привели до 

бажаного результату. Це, можливо, пов‘язано зі стеричними факторами. 

Для активації атомів брому в каліксарені 102 конформація конус була 

перетворена в частковий конус шляхом введення в молекулу двох 

бензоїльних груп. Дибензоїльна похідна 103, що містить два атоми 

брому на протилежних сторонах макроциклу, вже легко фосфори-

люється до каліксарендифосфін діоксиду 104. Після гідролітичного 

дебензоїлювання похідної 104 макроциклічний скелет каліксарену 

повертається в початкову конформацію конус. Відновлення дифосфі-

нового діоксиду 105 фенілсиланом приводить до енантіомерно чистого 

внутрішньохірального каліксарендифосфіну 106 [115] (рис. 52). 

Сполуку 106 можна розглядати як перспективний хіральний ліганд для 

металокомплексного каталізу асиметричних реакцій.  

В роботах [12, 116] описано синтез низки стереоізомерно чистих 

фосфоровмісних хіральних каліксаренів, а також їх паладієвих і 

родієвих комплексів, які показали високу каталітичну активність в 

асиметричних синтезах. 
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                 102                               103                                        104 

                                        105                                       106 

Рис. 52. Синтез енантіомерно чистого внутрішньохірального 

калікс[4]арендифосфіну 106 

 

Моноалкілуванням проксимального каліксарен дифосфін діоксиду 

107 R-фенілетиламідом бромооцтової кислоти була отримана еквіва-

лентна суміш діастереомерів 108 та 109, яку розділили колонковою 

хроматографією (рис. 53). Абсолютна конфігурація отриманих сполук 

була визначена рентгеноструктурним методом. 

 

                  107                                               108                           109 

Рис. 53. Діастереоселективний синтез каліксарендифосфін  

діоксидів 108 та 109 

 

Ізомер 108 відновленням фенілсиланом був перетворений в 

каліксарендифосфін, на основі якого отримано комплекси паладію 110а 

та родію 112а. Для порівняння каталітичних властивостей авторами 

були синтезовані комплекси внутрішньохіральних каліксарен-

дифосфінів 110b та 112b з триметилсилільними групами, а також 

металокомплекси симетрично заміщених каліксарендифосфінів 110c, 

111а-d та 112c (рис. 54). 
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Рис. 54. Металокомплекси хіральних каліксарендифосфінів 110, 111 та 112 

 

Каталітична активність комплексів 110а-c та 111а-d була випробува-

на на прикладі алкілування 1,3-дифеніл-2-пропенілацетату диметил-

малонатом у присутності BSA (BSA = Me3SiOC(NSiMe3)2-CH3) (реакція 

Цуджі-Троста). При температурі 0 °С повне перетворення субстрату від-

бувається менше ніж за 4 години з усіма випробуваними комплексами 

(табл. 8). 

Слід зазначити, що найвища енантіоселективнісь (ее 45% і 67%) 

спостерігається для комплексів з асиметрично заміщеною калікс-

ареновою платформою 110b та 110а, відповідно. В той же час 

асиметрична індукція взагалі не проявляється при використанні 

симетричного комплексу 110c з асиметричними атомами вуглецю в 

двох замісниках. Для порівняння були також випробувані симетричні 

комплекси 111а-c, які містять один або два асиметричних атома 

вуглецю в функціональних групах, що знаходяться в дистальних 

положеннях нижнього вінця макроциклу. Вони також проявили 

асиметричну індукцію, проте енантіоселективність була низькою         

(ee < 16%). Низьку енантіоселективність комплексів 110в та 111а-d 

автори пояснюють неузгодженою дією двох асиметричних атомів 

вуглецю в далеко розташованих один від одного рухливих амідних 

фрагментах. В той же час, достатньо жорстка внутрішньохіральна 

каліксаренова платформа забезпечує високу енантіоселективність. 
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Таблиця 8 

Асиметричне алкілування 1,3-дифеніл-2-пропенілацетату диметилмало-

натом, каталізоване металокомплексами дифосфінокаліксаренів 110 та 111 

 
Каталізатор Час реакції, год. Вихід, % ее (S), % 

110а 3,3 100 67 

110b 3,3 100 45 

110c 3,8 100 0 

111а 4,0 100 8 

111b 3,0 100 16 

111c 3,0 100 2 

111d 5,0 100 6 

 

Три родієві каталізатори 112a-c були досліджені в асиметричній 

гідрогенізації зв‘язку С=С в диметилітаконаті (табл. 9). Диметилітако-

нат (CH3OC(O)CH2C(=CH2)C(O)OCH3) легко приєднує водень по 

подвійному вуглецевому зв‘язку в присутності симетричного комплексу 

70c, але ніякої енантіоселективності, як і у випадку з паладієвим каталі-

затором 112c, не спостерігається. При використанні внутрішньо-

хіральних комплексів 112а та 112b S-ізомер утворюється з енантіо-

мерним надлишком 48% та 25%, відповідно. Крім того, в цих випадках 

збільшується швидкість реакції.  

Таблиця 9 

Стереоселективна гідрогенізація диметилітаконату, каталізована 

родієвими комплексами каліксарендифосфіну 112а-c 

Каталізатор Час реакції, год. Вихід, % ее (S), % 

112а 0,10 100 48 

112b 0,17 100 25 

112c 0,75 100 0 

 

Таким чином, на прикладі двох різних реакцій показано, що 

металокомплекси з внутрішньохіральними каліксарендифосфінами є 

ефективнішими каталізаторами асиметричного синтезу, ніж з калікс-

арендифосфінами, що мають тільки хіральні замісники. 
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4.4. Підсумки 

 

Каліксарени, завдяки їх тривимірній нанорозмірній молекулярній 

архітектурі і синтетичній доступності, розглядаються як перспективні 

молекулярні платформи у дизайні супрамолекулярних рецепторів для 

хірального розпізнавання, вибіркового зв'язування та розділення 

оптичних антиподів органічних молекул та біомолекул. Хімія хіральних 

каліксаренів почала інтенсивно розвиватися протягом останніх років. 

Цей розвиток обумовлений досягненнями в розробці синтетичних 

методів регіоселективного заміщення макроциклічної каліксаренової 

платформи різноманітними за природою функціональними групами. В 

результаті таких перетворень стали препаративно доступні як каліксаре-

ни, функціоналізовані хіральними групами, так і внутрішньохіральні 

каліксарени з асиметрично розміщеними ахіральним групами на три-

вимірній макроциклічній платформі. 

Інтерес до хіральних каліксаренів значною мірою стимулюється 

загальним розвитком хіральних технологій, який спостерігається в науці 

і техніці. В цьому зв‘язку варто згадати Нобелівську премію 2001 року 

за досягнення в галузі хірального металокомплексного каталізу. На 

даний час в літературі наведені яскраві приклади застосування 

хіральних каліксаренів як органокаталізаторів та металокомплексних 

каталізаторів різноманітних асиметричних реакцій. Хіральні каліксаре-

ни показали себе ефективними енантіоселекторами в стаціонарних та 

мобільних хроматографічних фазах, робочих тілах хемосенсорів, 

зсуваючих реагентах для спектроскопії ядерного магнітного резонансу. 

Описано їх використання в рідкокристалічних системах та в нелінійній 

оптиці. 

Завдяки здатності до утворення супрамолекулярних комплексів із 

біомолекулами (амінокислотами, пептидами, протеїнами, сахаридами, 

нуклеотидами, нуклеїновими кислотами) каліксарени мають значний 

потенціал для дизайну на їх основі протипухлинних, серцево-судинних, 

антидіабетичних, противірусних препаратів. При цьому показано, що 

стереоізомери хіральних каліксаренів суттєво різняться за своєю 

біологічною активністю.  

Особливий інтерес прикутий до каліксаренів, тривимірна молеку-

лярна структура яких модифікована хіральними угрупованнями трьох- 

та п‘ятивалентного атому фосфору, або асиметрично заміщена 

ахіральними фосфорооганічними групами. Інтерес до цього типу сполук 
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обумовлений декількома причинами. Фосфор, в його різноманітних 

валентних та координаційних станах, має багату хімію і відкриває 

широкі перспективи в дизайні хіральних рецепторів. Фосфор є 

біологічно дружнім елементом і хіральні фосфорорганічні сполуки 

відіграють важливу роль у біохімії та медицині. Хіральні фосфіни та 

фосфіти є популярними лігандами в металокомплексному каталізі та 

органокаталізі хімічних реакцій.  

Приведений у цьому огляді аналіз літературних даних свідчить про 

значний прогрес у синтезі фосфороовмісних хіральних каліксаренів і 

перспективність їх застосування в стереоселективному каталізі органіч-

них реакцій та дизайні стереоселективних інгібіторів фосфатаз. 
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РОЗДІЛ 5 

 

DEVELOPING AND USING FLUORINATED BUILDING BLOCKS  

IN BIOORGANIC CHEMISTRY 

  

І.І. Gerus 

 

Academician V.P. Kukhar was undoubtedly an outstanding scientist of 

world renown. His contribution to the development of organic chemistry and 

especially to the chemistry of compounds phosphorus and fluorine atoms 

containing is huge and recognized throughout the world. The most important 

scientific achievements of V.P. Kukhar are his works in chemistry of amino-

phosphonic acids, the analogs of natural compounds and asymmetric 

synthesis of fluoro-containing compounds. He performed the fundamental 

research in the field of fluoro-containing amino acids and bioregulators, and 

proposed a number of new reagents and convenient starting compounds 

(synthons) for fine organic synthesis. 

The amazing ability of V.P. Kukhar to correctly predict the most 

promising directions in the development of organic chemistry and 

organoelemental chemistry was clearly manifested during the creation of 

Institute of Bioorganic Chemistry in 1986 under his direct supervision. Thus, 

the Department of Fine Organic Synthesis was created at the Institute, the 

work of which was aimed at the synthesis of new low molecular weight 

bioactive compounds, especially those containing phosphorus and fluorine 

atoms. 

The synthetic investigations related to fluorine-containing amino acids in 

the Department of Fine Organic Synthesis was originally led by              

Yu.L. Yagupolsky. Many other areas of fluorine chemistry were successfully 

developed by A.M. Alexandrov, A.E. Sorochinsky and other employees of 

the Department. Before briefly summarizing the main scientific achievements 

of the employees of the Department of Fine Organic Synthesis obtained 

under the supervision of V.P. Kukhar, some general information about the 

importance of fluorine-containing compounds both in everyday life and in the 

synthesis of complex organic compounds, mainly drugs, with purposefully 

modified bioactivity should be provided. 

There are a lot of examples of the use of fluorine-containing organic 

compounds: in pharmaceuticals, medicine, agricultural chemistry and 
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technology. Note that the use of fluorinated drugs and pesticides exceeds 

25% and 30% of the total amount of substances used, respectively [1-3]. 

Such a variety of efficient use of fluorinated compounds is explained by 

the unique properties of the fluorine atom in comparison with the hydrogen 

atom, which leads to changes in the properties of organic compounds when 

hydrogen is replaced by fluorine in the structure of molecules [4]. Table 1 

shows some of the physical characteristics of fluorine compared with 

hydrogen, other halogens, carbon, nitrogen, and oxygen. It can be seen that 

the most electronegative element, fluorine, has an atomic size and 

polarizability close to the hydrogen atom, in contrast to these parameters of 

other atoms. 

Table 1  

Fluorine Properties 

Atom 
Pauling's 

electronegativity 
χp 

Van der 
Waals 
radii 
(Å) 

Ionisation 
potential 

(kcal/mol) 

Electron 
affinity 

(kcal/mol) 

Atom 
polarizability 

(Å
3
) 

H 2.20 1.20 313.6 17.7 0.667 

F 3.98 1.47 401.8 79.5 0.557 
Cl 3.16 1.74 299.0 83.3 2.18 
Br 2.96 1.85 272.4 72.6 3.05 

I 2.66 1.98 241.2 70.6 4.70 
C 2.55 1.70 240.5 29.0 1.76 

N 3.04 1.55 335.1 -6.2 1.10 
O 3.44 1.52 314.0 33.8 0.82 

The length of the C-F bond and the energy of its dissociation also have 

close values for the C-H bond (Table 2), which are not characteristic for the 

bonds between carbon atoms and other elements. It is clearly seen that bond 

dissociation energy increases significantly with an increase in the number of 

fluorine atoms at the carbon atom: from 108.3 kcal/mol for CH3-F to 130.5 

kcal/mol for CF3-F. 

Table 2  

Carbon-fluorine bond properties 

X 
Bond length 

C-X (Å) 
C-X 

Bond dissociation 
energy (kcal/mol) 

H 1.09 СН3-Н 104.3 

F 1.35 СН3-F 108.3 

Cl 1.77 СН3-Сl 82.9 
О 1.43 СН3-Br 69.6 

S 1.82 СН2F-F 119.5 
С 1.54 СНF2-F 127.5 
Si 1.85 СF3-F 130.5 
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In the series of an increase in the volume of alkyl groups, СF3 group is 

located between the butyl and isopropyl groups:  

ES (Taft's Volume) 

CH3 = 1.24 < (CH3)2CH = 1.74 < CF3 = 2.40 < (CH3)3C = 2.78 

The influence of the fluorine atom in saturated compounds (σtaft) is 

characterized by a strong electron-pulling effect, and as the number of 

fluorine atoms in the methyl group increases, its effect increases. At the same 

time, in unsaturated compounds, the fluorine atom, unlike the СF3 group, has 

a dual effect: along with a strong inductive electron-accepting effect, the 

fluorine atom has a significant mesomeric electron-donating effect (Table 3). 

Table 3  

σ-Constants of some substituents 

Substituent σtaft σinductive σresonance 

F 3.10 0.52 -0.46 

Cl - 0.47 -0.24 

Br - 0.44 -0.22 

NO2 - 0.56 +0.22 

OH - 0.29 -0.43 

CH3 0 0.04 -0.15 

CH2F 1.17 - - 

CHF2 2.0 - - 

CF3 2.6 0.42 +0.10 

One fluorine atom slightly increases the lipophilicity of organic 

molecules, but the introduction of polyfluoroalkyl substituents leads to a 

sharp increase in the hydrophobicity of the whole molecule, which is clearly 

seen on the example of CF3 and OCF3 groups in Table 4. 

Table 4  

Hansch hydrophobicity parameters (πX) 

X in C6H5-X πX 

F 0.14 

CF3 0.88 

Cl 0.71 

OH -0.67 

Me 0.56 

OCF3 1.04 

The strong inductive electron-accepting effect of the fluorine atom has a 

significant effect on the acid-base properties of functional groups, such as 
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carboxyl, alcohol and amino groups, in organic molecules (Table 5). So, in 

terms of acidity, trifluoroacetic acid approaches to mineral acids, 

trifluoroethanol to phenol, and pentafluorophenol to acetic acid. 

Table 5  

pKa values of a number of carboxylic acids and alcohols. 

Compound pKa Compound pKa Compound pKa 

CH3COOH 4.76 CH3CH2COOH 4.87 (CH3)2CHOH 17.1 

CH2FCOOH 2.59 CF3CH2COOH 3.06 (CF3)2CHOH 9.3 

CH2ClCOOH 2.87 C6H5COOH 4.21 (CH3)3COH 19.0 

CH2BrCOOH 2.90 C6F5COOH 1.70 (CF3)3COH 5.4 

CHF2COOH 1.33 CH3CH2OH 15.93 C6H5OH 9.99 

CF3COOH 0.50 CF3CH2OH 12.39 C6F5OH 5.5 

In the series of basicity of NH2 groups in amines and amides, 

triflouroethylamine is between ethylamine and acetamide: 

pKb     CH3CH2NH2 = 12.46 > CF3CH2NH2 = 6.75 > CH3CONH2 = 0.35 

 

5.1. Fluorine-containing compounds and drug design 

 

The selective introduction of fluorine atoms and fluoroalkyl groups into 

bioactive molecules has a significant effect on their chemical properties, 

reactivity and biological activity and is an effective strategy for the 

development of new drugs due to a number of principles that have already 

been found. So, the introduction of a fluorine atom into the phenyl ring (most 

often in the para position) leads to blocking or lowering the oxidation rate of 

the phenyl fragment, increases the resistance of fluorine-containing 

molecules to metabolism, increases their bioavailability, etc [5-7]. 

The specific gravity of the fluorine-containing groups used in 

pharmaceuticals can be pointed as follows: the introduction of one or more 

fluorine atoms into the aryl fragment (47 %) is most often used, followed by 

fluoroalkyls and trifluoromethylaryls with an almost equal ratio of 18 % and 

15 %, respectively.The part of other fluorine-containing substituents is no-

ticeably smaller, but this direction has been gaining momentum recently as it 

is very promising. The latter is the result of scientific research on the 

development of new and effective methods for the synthesis of previously 

inaccessible fluorine-containing groups [8-12]. 

As the introduction of fluorine atoms and fluorinated groups into organic 

molecules often confers significant and useful changes in their chemical and 
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physical properties new methods for the synthesis of fluorinated compounds 

have received considerable interest in the recent years. Though direct 

fluorinating or polyfluoroalkylating methods are the most attractive and 

powerful new tools for constructing fluorinated compounds, the fluoro-

containing building blocks are often the more convenient starting reagents. 

The combination of the two ways for the synthesis of fluorinated analogs of 

bioactive natural compounds is widely used at the scientific work in the 

Department of Fine Organic Synthesis. 

 

5.2. The synthesis of fluorinated polyunsaturated acids 

 

One of our first published results in the synthesis of fluorine-containing 

analogues of bioactive natural compounds was the development of common 

synthetic way to difluoromethylene-containing coriolic 2, linoleic 4, and 

arachidonic 5 acids under the leadership of A.E. Sorochinskii (Scheme 1) 

[13, 14]. At the works the new effective fluorinated building blocks – 

compounds 1 and 3 were synthesized and used for the synthesis of desired 

potentially bioactive compounds.  

Scheme 1 
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5.3. Fluorine-containing amino acids and amines 

 

V.A. Soloshonok under the leadership of Y.L. Yagupolskii developed the 

new synthetic methods to the numbers of α-hydroxy and α-amino acids 

(compounds 8 and 9) on the base of available methyl trifluoropyruvate (6) 

and its imino-derivate 7 (Sheme 2) [15, 16]. It is interesting that the synthesis 

of N-benzylimine methyl trifluoropyruvate 7 (where R = CH2Ph) by the 

reaction of methyl trifluoropyruvate 6 with N-benzaltriphenylphosphazene 

afforded to N-benzal derivate of methyl trifluoroalanine 10 in high yield [17]. 

 

Scheme 2 

 
 

The studying of the reaction of N-benzaltriphenylphosphazene with 

various fluorinated carbonyl compounds 11 was developed by V.A. Solo-

shonok. The unexpected reductive amination was rationalized as intra-

molecular 1,3-hydride shift in the intermediately formed imines 12 that gives 

Schiff bases 13. The hydrolysis of the compounds 13 afforded to 

corresponding amines 14 (Scheme 3). By the method wide number of 

fluorinated amino-compounds (amines and amino acids) was obtained 

including optically active products [18-20]. 

  

Scheme 3 

 
 

In addition to trifluoroalanine, I.I. Gerus under the guidance of          

Yu.L. Yagupolsky developed original methods for the synthesis of 

monofluoroalanine and difluoroalanine. Monofluoroalanine was considered 

as a promising antibacterial agent because of its high inhibitory effect on 
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alanine racemase. So, from the available β-fluoro-α-bromo methylpropionate 

(15), the racemic methyl ester of monofluoroalanine 16 was obtained, and its 

Boc-derivative 17 was cleaved into enantiomers by asymmetric hydrolysis of 

the ester group of the L-enantiomer by papain (Scheme 4). Target optically 

pure L- and D-monofluoroalanine was obtained in gram quantities [21]. 

  

Scheme 4 

 
 

To obtain difluoroalanine, M.T. Kolycheva and I.I. Gerus studied the 

difluoromethylation reaction of N-acetylaminomalonic ester 18 with Freon 

22 (CHClF2) in the presence of various bases and it was found that the most 

effective and easiest to use is strongly basic N-alkylphosphazotriamide 

(Scheme 5). By hydrolysis of product 19, the target difluoroalanine was 

obtained which can be resolved into enantiomers by papain as shown in 

Scheme 4 [22].  

Scheme 5 

 

M.T. Kolycheva under the guidance of Yu.L. Jagupolsky and the parti-

cipation of I.I. Gerus developed original methods for the synthesis of aro-

matic fluorine-containing α-amino acids such as phenylalanine and tyrosine. 

It was shown for the first time that trifluoro- and difluoroacetophenones 20 

enter the Erlenmeyer-Plöchl reaction with the formation of the corresponding 

azlactones 21 of which new amino acids with a polyfluoromethyl group in 

the β-position were obtained (Scheme 6) [23]. Interestingly, neither aceto-

phenone nor monofluoroacetophenone form the corresponding azlactones. 
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Scheme 6 

 

The use of a large number of fluorine-containing aldehydes 22 in the 

Erlenmeyer-Plöchl reaction gives the corresponding azlactones 23 of which 

new amino acids 24 were obtained with polyfluoroalkyl groups in the para-

position of the phenyl ring (Scheme 7) [24].  

 

Scheme 7 

 
 

Difluoromethylation and hexafluoropropylation of N-protected L-tyrosine 

25 made it possible to obtain optically pure amino acids 26 in multigram 

quantities (Scheme 8) [25].  

 

Scheme 8 

 
 

A. Kornilov and N. Fokina developed an original method for the synthesis 

of α,α-difluoro-containing β-amino acids based on the Reformatsky reaction 

with the participation of bromodifluoroacetate followed by transformation of 

hydroxy acids 27 into target amino acids 28 using the Mitsunobu reaction 

(Scheme 9) [26].  
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Scheme 9 

 
 

V.A. Soloshonok synthesized a number of β-amino acids bearing 

polyfluoroalkyl group at β-position from β-ketoesters by reductive amination 

with intramolecular 1,3-hydride shift in the intermediately formed 

compounds 29 that gives Schiff bases 30. The hydrolysis of the compounds 

30 afforded corresponding amines 31 (Scheme 10) [27].  

 

Scheme 10 

 
 

5.4. Asymmetric synthesis 

 

One of the most interesting projects of Kukhar‘s laboratory is the 

asymmetric synthesis of various fluorine-containing α- and β-amino acids. 

V.A. Soloshonok developed an method for the synthesis of fluoro-containing 

α-amino acids based on the asymmetric reaction with the participation of 

chiral Nickel(II) complex 32 and various fluorinated benzylchlorides, 

aldehydes, and ketones. The corresponding products 33-35, 36-38, and 39 

were synthesized (Scheme 11) [28-32].  

Sulfinyl group mediated asymmetric synthesis of fluorine-containing 

amines, amino alcohols and amino acids is another important area of 

scientific research of Prof. Kukhar and co-workers [33]. 
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Scheme 11 

 

As an example, the reaction of N-acyl imines of methyl trifluoropyruvate 

42 with the lithium anion of alkyl p-tolyl sulfoxides 41 afforded 

diastereomers 43 which were isolated by flash chromatography. Pummerer 

rearrangement of both diastereomers 42 allowed extending this strategy to 

synthesis of -trifluoromethyl serines 44, 45 (Scheme 12) [34].  

Scheme 12 
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Condensation of the lithium anion of alkyl p-tolyl sulfoxides 41 with     

N-(p-methoxyphenyl)aldimines 46 afforded products 47 in excellent yields. 

The nature of the fluoroalkyl group in the starting imines had no particular 

influence on the stereochemical outcome of the addition reactions      

(Scheme 13) [35, 36].  

Scheme 13 

 

5.5. β-Alkoxyvinylpolyfluoroalkylketones as versatile fluorinated 

synthones 

 

Fluorinated carbonyl and dicarbonyl compounds are often used as starting 

materials to obtain the desired fluoro-containing substances. Particularly    

(E)--alkoxyvinyl polyfluoroalkyl ketones 50 (which may be considered as 

chemical equivalent of ketoaldehydes 51 (Figure 1) are accessible 

polyfluoroalkyl-containing building blocks for the synthesis of various 

fluorine-containing dyes, heterocycles, enaminones, drugs and as new 

protective reagents for amino group protection in peptide synthesis. 

  

 

Figure 1. Classic enone and its synthetic equivalent 
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The ―classic‖ enone 50 was synthesized in high yield as shown in scheme 

14 [37].  

Scheme 14 

 
 

In our department under the guidance of I.I. Gerus, various derivatives of 

enone 50 were synthesized [38, 39]. The reactions of ketone 50 with 

bifunctional compounds are suitable to synthesis of various fluoroalkylated 

heterocycles 52-55 [40, 41] and other compounds 57, 58, 60, and 61 [40, 42], 

as shown in Scheme 15. On the base of enone 50, we synthesized a number 

of N-TFAV-derivatives of amino acid 59 (N-trifluoroacetylvinyl aminoacids), 

which are useful in peptide synthesis [43]. Some of the synthesized 

compounds can be useful also as trifluoromethyl-containing building blocks.  

 

Scheme 15 

 
 

The enone 50 and its analogs with various substituents at C=C double 

bond and C=O carbonyl group were synthesized in high yield and we have 

studied various nucleophilic and electrophilic reactions of the ketones 50.   

O-, N-, and partially C-nucleophiles usually attacked -position of C=C bond 

with substitution of -alkoxy group and the majority of C-nucleophiles 

attacked carbonyl group. Electrophiles (halogens, trifluoroacetic anhydride 

and so on) attacked C=C bond and usually -proton is substituted on E
+
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group. The several examples of obtained products with potentially high 

bioactivity are demonstrated in the Scheme 16 [44-48].  

Scheme 16 

 
 

K. Tarasenko evaluated the phosphorylation of α-chloro-β-alkoxyvinyl 

trihalogenomethyl ketones 62 with triethyl phosphite. Di(fluoro,chloro)-

methylene-containing dienyl phosphates 63 were obtained as the result of 

Perkow reaction, whereas γ-bromo-β-methoxy-α,β-unsaturated trifluoro-

methyl ketone 64 gave diene 65 bearing trifluoromethyl group at C=C double 

bond (Scheme 17) [49]. The fluoro-containing enones 62 and 64 are of 

synthetic interest due to the formation of a variety of highly functionalized 

organophosphorus compounds such as 1,3-dienyl phosphates or keto- and 

ketal-vinyl phosphates in good to high yields.  

Scheme 17  

 
 

N. Tolmacheva studied the reaction of the catalytic reduction of 6-poly-

fluoroalkyl-3-N-benzoyl pyrones 66 and new δ-polyfluorooalkyl-δ-hydroxy-



210 
 

α-amino acid (67) has been synthesized (Scheme 18) [50, 51]. The catalytic 

reduction of 6-polyfluoroalkyl 3-N-benzoyl pyridones 68 was improved, as 

well as new polyfluoroalkyl-containing α,δ-diamino acids 69, analogs of 

ornithine, were obtained. Based on the reaction of 6-polyfluoroalkyl             

3-N-benzoyl pyridones 68, new potentially bioactive analogs of well known 

drug Thalidomide has been synthesized [52].  

 

Scheme 18 

 
 

2H-Pyran-2-ones are widely used in organic synthesis as convenient    

1,3-dienes for Diels–Alder reactions, and the cycloadducts of which usually 

provide aromatic compounds upon the elimination of CO2. N. Tolmacheva 

and I. Kondratov investigated the Diels–Alder reactions of ethyl 3-benz-

amido-2-oxo-6-(trifluoromethyl)-2H-pyran-5-carboxylate 71 with various 

alkylvinyl ethers. It was found that under different reaction conditions, 

intermediate oxabicyclo[2.2.2]octenones 72, alkoxycyclohexadienes 73, or 

aromatic products [5-benzamido-2-(trifluoromethyl)benzoates] 74 were 

formed (Scheme 19) [53]. The reaction is useful for the preparation of some 

hitherto unknown trifluoromethyl-containing derivatives of 3-aminobenzoic 

acid.  
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Scheme 19 

 
 

5.6. Synthesis of fluorinated analogs of mevalonic acid 

 

I. Kondratov developed a convenient new method to 6,6,6-triluoro-

mevalonates and 6,6-difluoromevalonates 75 starting from the corresponding 

β-alkoxyvinyl polyfluoromethyl ketones 50 via a Reformatsky reaction 

through intermediate 74. The enantiomers of fluoromevalonates 75 were 

obtained by column chromatography separation of diastereomeric (S)-(-)-1-

phenylethylamides of fluoromevalonates with the following hydrolysis 

(Scheme 20) [54].  

Scheme 20 

 

 



212 
 

5.7. Synthesis of 5-trifluoromethylproline 

 

The outcome of the reaction of β-alkoxyvinyl polyfluoroalkyl ketones 50 

with ethyl isocyanoacetate and potassium tert-butoxide is strongly dependent 

on the structure of the starting enones 50. The α-trifluoromethyl-bearing 

ketones 76b were generally isolated as major products, and they are used as 

key intermediates for the synthesis of new 5-polyfluoroalkyl-2-pyrrole 

carboxylates 77, which are interesting building blocks for agrochemical and 

medicinal chemistry research. Catalytic hydrogenation of pyrroles 77          

(Rf = CF3) is a convenient method for the preparation earlier unknown         

5-CF3-proline 78 (Scheme 21) [55].  

Scheme 21 

 

5.8. Synthesis of fluorinated analogs of γ-aminobutyric acid 

 

γ-Aminobutyric acid (GABA) is an important central nervous system 

inhibitory neurotransmitter
 
and presents in the brain in large amount. One can 

see that the introduction of alkyl groups in the β-position is widely used in 

drug design, for example, such as baclofen (Lioresal
®
 and Baclon

®
), 

gabapentin (GBP, Neurontin
®
), carnitine, vigabatrin, pregabalin and others 

(Scheme 22). However, no GABAs bearing fluoroalkyl groups were 

synthesized before our work.  

E. Shaitanova developed effective and original synthetic route to             

β-hydroxy-β-polyfluoromethyl γ-aminobutyric acid (F-GABA) (77) in 

racemic and enantiopure forms, starting from a readily available enones 50. 
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Scheme 22 

 

 

The resolution of the GABA analogs of β-trifluoromethyl- and β-difluoro-

methyl-β-hydroxy-γ-aminobutyric acids 78 was based on fractional crys-

tallization its derivatives with chiral amine. Also, an effective method of the 

synthesis of new β-polyfluoroalkyl-containing GABA analogues 79 have 

been developed (Scheme 23) [56, 57]. 

Scheme 23 

 

5.9. The FGABA effects on [
3
H]GABA uptake by rat brain nerve 

terminals 

The calculated lipophilicity of fluorinated GABA with β-substituents:   

CF3 1, CF2CF2H 2 and CF3(OH) 3 (Figure 2) demonstrated the close values 
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with known medicine Pregabalin. The effects of FGABA on [
3
H]GABA 

uptake by isolated rat brain nerve terminals (synaptosomes) were assessed 

and compared with those of Pregabalin (Lyrica
®
, Pfizer‘s blockbuster drug, 

β-i-Bu-GABA, 4. Amino acids 1-3 did not influence the initial velocity of 

[
3
H]GABA uptake when applied acutely, whereas an increase in this 

parameter was found after 20 min of their preliminary incubation with 

synaptosomes, wherein the initial velocity of [
3
H]GABA uptake by 

synaptosomes was 153.0  7.7 pmol/min x mg of protein in control and 

179.07.9 in the presence of fluoro-GABA 1; 187.710.0 – fluoro-GABA 

(2); 188.610.1− fluoro-GABA 3. Pregabalin demonstrated unidirectional 

changes in the initial velocity of [
3
H]GABA uptake by synaptosomes (Figure 

2) [58, 59].  

 
 Figure 2. Influence of new synthesized FGABAs 1-3 and Pregabalin 4 on 

[
3
H]GABA uptake by brain nerve terminals 

 

5.10. Polyfluoroalkyl-containing enaminones: structural diversity 

 

Enaminones are of interest as both power starting reagents for synthesis 

of various heterocycles and unique compounds with flexible structural 

behavior. In Kukhar‘s laboratory the studying of reactivity and structural 

peculiarities of polyfluoroalkyl-containing enaminones by IR and UV 

spectroscopy was performed by S.I. Vdovenko [60]. Possible conformers of 

4-(N,N-dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one and its α- or β-methyl 

derivatives are demonstrated in Figure 3. Kinetic parameters of the 

equilibrium between the conformers were defined.  
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Figure 3. Main conformers of trifluoromethyl-containing enaminones 

 

It is well known that reactivity of α,β-unsatured enaminoketones depends 

on spatial and electronic structure but until now, little attention was devoted 

to quantitative investigation of interconversion of different stereoisomeric 

forms of enaminoketones. In Kukhar‘s laboratory peculiarities of kinetics of 

Z-E isomerization of enaminone 4-(N-methylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-

2-one were studied. In Ar-matrix we found that Zs-Z-s-trans isomer 

transforms primarily into two E-isomers, E-s-E-s-trans and E-s-Z-s-trans. 

Along with this process long-term exposure to the UV-radiation results in 

proton transfer from nitrogen of methylamino group to carbonyl oxygen with 

simultaneous isomerization of ‗cyclic‘ iminoenol form 80a into ‗linear‗ one 

80c (Figure 3). In solution of enaminoketone 4-(N-methylamino)-1,1,1-

trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one we observed reversed process, namely, 

spontaneous interconversion of the E-s-E-s-trans and E-s-Z-strans confor-

mers into the Z-s-Z-trans isomer. It was found that rate constants of the dime-

ric forms of the E-s-E-s-trans and E-s-Z-s-trans conformers are higher than 

those of the monomers and are independent on total enaminoketone concentra-

tion. Addition of highly polar HMPA promotes proton transfer from nitrogen 

to oxygen in the Z-s-Z-s-trans isomer 80a of F3C-CO-C(CH3)=CH-NH(CH3) 

with subsequent isomerization into the linear imino-enol product 80c. 

However, the rate constant of this transformation is tenfold smaller than that 

for 80 (R = H) in the Ar matrix exposed to UV radiation [61].  

The list of works carried out under Kukhar V.P. leadership before 2017 is 

given below. 

Vdovenko S.I., Gerus I.I., Zhuk Yu.I., Kukhar V.P., Pagacz-Kostrzewab M., 

Wierzejewskab M., Daniliuc C.-G. The conformational analysis of push–pull 
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enaminones using Fourier transform IR and NMR spectroscopy, and quantum 

chemical calculations. VI. β-N-Methylaminovinyl trifluoromethyl ketone α-

methyl-β-N-methylaminovinyl trifluoromethyl ketone. Journal of Molecular 

Structure. 2017. Vol. 1128, N. 1-3. P. 741-753.  

Borisova T., Pozdnyakova N., Shaitanova E., Gerus I., Dudarenko M., 

Haufe G., Kukhar V. Effects of new fluorinated analogues of GABA, 

pregabalin bioisosters, on the ambient level and exocytotic release of 

[3H]GABA from rat brain nerve terminals. Bioorganic & Medicinal 

Chemistry. 2017. Vol. 25. P. 759-764. 

Vdovenko S.I., Gerus I.I., Pagacz-Kostrzewa M., Wierzejewska M., Zhuk 

Y.I., Kukhar V.P. Special feature of kinetics of ZcE isomerization of β-N-

methylaminovinyl trifluoromethyl ketone in Ar matrix exposed to UV 

radiation and spontaneous E⇌Z isomerization of α-methyl-β-N-methyl-

aminovinyl trifluoromethyl ketone. Spectrochimica Acta Part A: Molecular 

and Biomolecular Spectroscopy. 2018. Vol. 199, P. 130-140.  

Gerus I.I., Balabon O.A., Pazenok S.V., Lui N., Kondratov I.S., 

Tarasenko K.V., Shaitanova E.N., Ivasyshyn V.E., Kukhar V.P. Synthesis 

and properties of new polyfunctional cyclic β-alkoxy-α,β-unsaturated ketones 

on the base of 4-methylene-1,3-dioxalanes. European Journal of Organic 

Chemistry. 2018. P. 3853-3861. 

Romanenko V.D., Kukhar V.P. Phosphonate analogues of nucleoside 

polyphosphates. Arkivoc. 2018. Part i. P. 1-49.  
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РОЗДІЛ 6 

 

ФОСФОРИЛЬОВАНІ ПЕПТИДОМІМЕТИКИ:  

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ 

 

В.С. Броварець, Е.Р. Абдурахманова, О.В. Головченко 

  

На сьогоднішній час серед пептидоміметиків добре відомими є 

структурні аналоги пептидів, у яких залишок амінокарбонової кислоти 

замінений на залишок амінофосфонової кислоти. Для таких сполук A.E. 

Martell у 1975 році ввів термін фосфонопептиди [1]. Історія дослідження 

даних сполук налічує більше сорока років і представлена у сотнях  

публікаціях. 

Вагомий вклад в розвиток хімії фосфонопептидоміметиків вніс     

В.П. Кухар. Під керівництвом Валерія Павловича було розроблено 

методи синтезу і вивчено властивості широкого кола пептидоміметиків, 

у тому числі таких, які містять фосфонатну групу, а також виконано 

значний обсяг досліджень в області хімії амінофосфонових кислот і 

амінофосфонатів як біоізостерних аналогів природних амінокислот. У 

2000 році В.П. Кухарем у співпраці з професором Хадсоном (H.R. Hud-

son) у книзі  «Aminophosphonic and Aminophosphinic Acids. Chemistry 

and Biological Activity» було узагальнено досягнення у цьому напрямі, 

що забезпечило надійну наукову платформу для подальших досліджень, 

зокрема для розробки нових стратегій синтезу біологічно активних 

сполук.  

За місцем введення фосфоровмісного замісника у молекулу пептиду 

виділяють кілька структурних типів фосфонопептидів [2] (рис. 1). 

Найбільш розповсюдженими є структури типу А, до яких входять 

пептиди, що містять Р-термінальний залишок. У пептидах типу Б і В 

фосфоровмісний фрагмент знаходиться у середині пептидного ланцюга. 

Структури типу Г – фосфорильовані пептиди, у яких фосфоровмісний 

замісник знаходиться у бічному ланцюзі, або безпосередньо з‘єднаний з 

ним.  

Першим кроком загальної стратегії пептидного синтезу фосфорильо-

ваних пептидоміметиків, як і класичних пептидів, є захист функціо-

нальних груп. Утворення пептидного зв‘язку є наступним етапом. 

Відомо близько 50 методів синтезу пептидів, але лише обмежена їх 

кількість може бути використана для синтезу фосфонопептидо-
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міметиків. Для синтезу структур типу А та Б широко застосовують 

класичні методи – метод змішаних карбоксильних-карбонільних ангід-

ридів, активованих естерів з використанням дициклогексилкарбодііміду 

(DCC) та інших агентів. 
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Рис 1. Структурні типи фосфонопептидоміметиків 

 

Фосфонопептиди типу В отримуються, як правило, реакцією 

аміноалканкарбоксилатів чи гідроксиалканкарбоксилатів із N-захи-

щеними фосфонохлоридами [3-11]. Заключною стадією синтезу 

фосфонопептидів є селективне зняття захисту, що є найбільш складним. 

Виходи реакцій, зазвичай, є помірними або низькими і суттєво залежать 

від структури амінокислоти. Реакції отримання пептидів типів А-В 

описані в огляді P. Kafarski та B. Lejczak [11]. Існують також нещодавні 

публікації [11-15], присвячені фосфоровмісним пептидам, однак 

систематизація в них даних щодо методів отримання та властивостей 

пептидоміметиків типу Г відсутня. Це пов‘язано з тим, що методів 

отримання таких структур є небагато. 

Даний огляд присвячений одержанню і біологічним властивостям 

фосфорильованих пептидоміметиків типу Г, а також фосфоногліцину, 

як попередника у синтезі таких сполук. 

  

6.1. Отримання фосфоногліцину та його похідних 

 

Похідні фосфоногліцину є важливими вихідними речовинами у 

синтезах фосфорильованих пептидоміметиків. Основні методи їх 

отримання схематично представлені нижче. Так, фосфоногліцини 1 

отримують із фосфоранів 2 [17], із амінометилфосфонатів 3 [18], основ 

Шиффа 4 [19], галоген- або алкоксипохідних 5 [19-27]. Застосовують 

також відновлення відповідних оксимів 6 [25, 28], або електрофільне 

амінування фосфорилацетатів 7 [29, 30]. 
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Серед інших методів варто виділити використання 2-діазо-2-

діетоксифосфорилацетату 8, який під дією амінів у присутності 

родієвого каталізатора дає N-заміщені аміно(фосфорил)ацетати 9 [16]. 
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NHR
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(40-81%)8 9
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R  = t-BuOOC, BnOOC, Ac, EtCO,  t-BuCO, MeNHCO, Pr, Ph, 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 4-NO2C6H4,

 
 

Для синтезу N-Cbz-захищених похідних фосфоногліцину з метою 

використання їх у пептидному синтезі спочатку естер 10 [31] 

конденсують із N-метилбензилкарбаматом, в результаті чого отримують 

продукт 11, який після активації метансульфонілхлоридом та 

наступною обробкою триметилфосфітом дає метиловий естер 12 та 

кислоту 13 – похідні фосфонілсаркозину [32]. 
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Аналоги сполук 12 з NH групою синтезовано на основі 2-бензил-

оксикарбоніламіно-2-метоксиацетату 14, який при послідовній дії 

трихлориду фосфору та триалкілфосфітів був перетворений не лише на 

метилові та етилові естери, а й високоліпофільні ізо-пропільні та трет-

бутильні похідні фосфонової кислоти 15 [21, 33]. 
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CbzHN

OMe

C(O)OMe CbzHN

P(O)(OR)
2

C(O)OMe

PCl3, P(OR)3

(75-87%)14 15
R=Me, Et, iPr, tBu  

 

Для зняття Cbz-захисту похідних фосфоногліцину 12 та 15 засто-

совують, як правило, відновлення воднем на паладієвому каталізаторі 

(Pd/C). При цьому сполуки 16 та 17 були одержані з високими виходами 

[34-36]. 

 

NH

P(O)(OEt)
2

R

C(O)OMeCbzHN

P(O)(OEt)
2

R

C(O)OMe

H2, Pd/C, MeOH

 (90-96%)

R = H

12

15

R = Me 16

17 R = H

R = Me

 
 

Cbz-захищені фосфоногліцини типу 15 використовують для синтезу 

Вос-захищених похідних 18 через стадії відновлення та бокування 

(Boc)2O [35, 36]. Омилення сполук 18 розчином лугу дає карбонову 

кислоту 19 зі збереженням Boc-захисної групи [32, 35-37]. 

 

P(O)(OMe)
2

NHBoc

MeO(O)C P(O)(OMe)
2

NHBoc

HO(O)CP(O)(OMe)
2

NH

MeO(O)C

1) Н2, Pd/C, MeOH

2) (Boc)2O, CH2Cl2

KOH, MeOH

(89%) (77%)15 18 19

Cbz

 
 

Похідні фосфоногліцину одержано також через заміщені 1,3-окса-

золи, які як замасковані амінокислоти є відносно доступними сполу-

ками, здатними розщеплюватись амінами або водою у кислому середо-

вищі. Так, при дії на 5-алкокси-4-фосфорильовані 1,3-оксазоли 20 HBr у 

AcOH або HCl у МеОН відбувається розкриття 1,3-оксазольного циклу і 

утворюються похідні фосфоногліцину 21-23 [38]. 
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50 год

Alk = Me, Et

HBr/AcOH

3 хв

HBr/AcO

3 хв

20

22 (78-85%)21 (84-85%) 23 (68-87%)

HBr/AcO

50 год
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Варто відзначити також легкість розщеплення 1,3-оксазольного 

циклу 4-фосфорильованих похідних 5-аміно-1,3-оксазолу 24 у присут-

ності НСl. В результаті цієї реакції отримано два типи амідів 

фосфоногліцину 25, 26 та 27 [39]. 

 
O

HCl H
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O

N
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P(O)(OEt)
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1 2

O

NH
2

P(O)(OEt)
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O

N
H

P(O)(OEt)
2

NR ROHC

Et3N

HCl / H2O

HCl / EtOH

24

25 (71-99%)

NR R
1  2

= NHMe, NHEt, NMe2, NEt2, N(CH2)5, N(CH2)4O

.
1 2

.

26 (43-90%)

21

27 (38-59%)

1 2

 
 

Фосфорильовані похідні саркозину 30 та 32 були отримані 

розкриттям 1,3-оксазолонового кільця сполук 28 і 31 бензиламіном. При 

застосуванні хлоридної кислоти відбувається повний гідроліз сполуки 

28 до кислоти 29 [40]. 
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HCl (к) PhCH2NH2

(62%) (65%)28 3029

 
 

6.2. Одержання фосфорильованих пептидоміметиків на основі 

похідних фосфоногліцину 

 

Як зазначалось вище, визначальним етапом у пептидному синтезі є 

вибір N-захисної групи. З цією метою можуть бути використані 

загальноприйняті методи захисту аміногрупи, однак існують певні 

особливості, оскільки фосфоногліцин та його N-захищені похідні є 

недостатньо стабільними. Також варто враховувати наявність 

фосфорильної групи. Наприклад, у багатьох випадках застосування 

ацильної захисної групи для амінофосфонатів дає низькі виходи через 

конкурентну реакцію утворення суміші фосфіно-карбоксильних 
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ангідридів чи пірофосфонатів [41]. У синтезі похідних фосфоногліцину 

найчастіше для захисту аміногрупи використовуються такі захисні 

групи як Cbz [21, 34-36], Boc [35, 36], рідше Ac [37] (за певних умов 

проведення синтезу). Це дає змогу покращити виходи та отримати 

відносно стабільні проміжні продукти. Наведені захисні групи зали-

шаються стійкими в процесі пептидного синтезу та селективно 

знімаються. Для захисту карбоксильної групи похідних фосфоногліцину 

використовують переважно Boc [41] та Me [32-36].  

Синтез фосфорильованих пептидів найчастіше проводять за 

допомогою конденсуючих агентів DCC, HOBt, HOAt, EDC [32, 34-37, 

41, 43]. Суттєвими перевагами цього методу є простота проведення 

експерименту та незначна тенденція до рацемізації. При цьому утво-

рення пептидного зв‘язку відбувається за наявності вільної NH2-групи, 

або вільної групи СООН похідних фосфоногліцину.  

Синтез фосфорильованих пептидів описано в обмеженій кількості 

публікацій [33, 37, 44], частіше вони згадуються як інтермедіати [21, 32, 

34-36, 41, 45-53]. На першій стадії синтезу отримують естери фосфоно-

гліцину (як правило, метилові та етилові). Саме їх стабільність і є 

визначальним фактором у даному процесі.  

Зняття захисної групи під час одержання фосфонопептидів є однією 

із важливих проблем, яка активно досліджується. Труднощі виникають 

у зв‘язку з нестійкістю естерів фосфонових кислот під час гідролізу та 

ацидолізу. У випадку метилових або етилових естерів, карбокси-

бензоксильної групи зняття захисту може бути здійснено ацидолізом 

HBr в оцтовій кислоті [33, 44] при ретельному дотриманні темпера-

турного режиму і часу ацидолізу. Для селективного зняття захисту 

аміногрупи найчастіше застосовують гідрування на Рd/C [32, 33, 37, 43, 

51, 54, 55].  

 

6.2.1.Використання фосфоногліцину із вільною аміногрупою 

 

Похідні фосфоногліцину, які містять NH2-групу, широко 

використовуються у пептидному синтезі, незважаючи на їх невисоку 

стабільність. Нижче представлено конденсацію сполук за рахунок 

карбоксильної групи амінокислоти 33 та аміногрупи фосфоногліцину 

34, в результаті чого утворюються пептидоміметики 35 та 36. 
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RHN C(O)OH NH
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2

C(O)OR
O
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2 O
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N
H

C(O)OH

P(O)(OR)
2

+
конденсація

33 34 35 36

 зня  ття  

захисту

 
 

Для одержання пептидоміметика 39 кислоту 38 активують 1-окси-

піридинотриазолом (HOАt), а потім конденсують із цвіттер-іоном 

фосфоногліцину 37 [34]. 
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Me

+
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39 (70%)

1) DCC, HOAt, CH2Cl2, DMF

2) 1.2 Et3N
+

3837  
 

На основі метилового естеру фосфоногліцину 17 синтезовано 

дипептиди 41 та 42 із збереженням оптичної чистоти вихідної 

амінокислоти 40. Зняття захисту проводили воднем (Pd/C), отримані 

продукти 42 були використані у синтезах макроциклічних циклопетидів 

[43]. 
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R= H, Me, Bn

H2, Pd/C, MeOH

 
Ацилювання метилового естеру фосфоногліцину 17 здійснювали 

також Boc-захищеними амінокислотами 43 з утворенням дипептидів 44 

[21]. 
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BocHN
N
H

R

P(O)(OEt)
2

C(O)OMe
+

DCC, CH2Cl2

4317 44 (80-85%)  
 

За аналогічним підходом фосфоногліцин 17 був використаний через 

проміжний дипептид 45 для синтезу пептидоміметика 46, з метою засто-

сування його у синтезі природних сполук [35, 36]. 
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6.2.2. Використання фосфоногліцину із вільною карбоксильною 

групою 

 

Похідні фосфоногліцину із вільною карбоксильною групою часто 

застосовуються для одержання фосфорильованих пептидоміметиків. 

Нижче представлено конденсацію фосфоногліцинів 47 з NH2-групою 

амінокислоти 48, в результаті чого утворюються пептидоміметики 49, а 

після зняття захисту – сполуки 50. 
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Прикладом таких синтезів є приєдання N-метильного похідного      

N-захищеного фосфоногліцину 51 до дипептиду D-Ala-L-Leu-OtBu у 

присутності DCC/HOBt, при цьому отримуються фосфорильовані 

трипептиди 52 та 53 у вигляді діастереомерів у співвідношенні 1:1 [32]. 
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Cbz-NH захищений фосфоногліцин 54 при ацилюванні Gly(OR)-OR 

дає пептидоміметики 55 у вигляді суміші діастереомерів у співвід-
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ношенні 9:11. У випадку R=Me використовується DCC, а у випадку 

R=tBu – EDC. Cbz-захисна група сполук 55 була замінена на ацетильну 

каталітичним гідруванням у присутності Ac2O. Отримані фосфонові 

дипептидоміметики 56 залучені у реакцію Horner-Wadsworth-Emmons 

для отримання інгібіторів фосфонодипептидази NAALA [37]. 
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За аналогічною схемою через ряд проміжних пептидів 57-59 

отримано фосфорильовані аналоги глутатіону 60. У даному випадку     

1-гідроксибензотриазол, який зазвичай застосовується для зменшення 

рацемізації [55], не було необхідності використовувати, оскільки 

залишки α-амінокислот безпосередньо не вводились. 
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Варто зауважити, що введення залишку (S)-глутамінової кислоти 

привело до утворення суміші діастереомерів 58 у співвідношенні 1:1. 

Внаслідок зняття трет-бутильного захисту 59→60, що проводилось в 
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присутності HBr в АсОН при 4 °С, були отримані кислоти 60 із 

високими виходами [33]. 

Cbz-захищений фосфоногліцин 15 був використаний через проміжні 

сполуки 61 та 62 для синтезу фосфорильованого пептиду 63, який 

надалі був застосований для одержання азиноміцинів А і В [50, 51]. 
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Цікавим є використання азидів у синтезах фосфорильованих 

пептидів. Так, азиди 64 при взаємодії із Boc-N-захищеним фосфоно-

гліцином 19 із високими виходами утворюють пептидоміметики 66. 

Проміжними продуктами у таких перетвореннях є сполуки 65 [41].  
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Ще один метод синтезу фосфорильованих пептидів полягає у 

взаємодії Cbz-захищеного фосфоногліцину 54 із 1-хлоро-N,N-2-триме-

тил-1-пропен-1-аміном, у результаті якої отримується хлорангідрид 
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фосфоногліцину 67, який при взаємодії із естером проліну дає із 

виходом 75% фосфорильований дипептид 68 [56].  
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6.3. Одержання фосфорильованих пептидоміметиків на основі  

похідних 1,3-оксазолу 

 

Похідні 1,3-оксазолу виявилися перспективними вихідними 

сполуками для синтезу пептидоміметиків. Так, при розкритті 1,3-окса-

зольного кільця сполук 69, які містять у положенні 2 та 5 залишки 

амінів, водною хлоридною кислотою були отримані фосфорильовані 

дипептиди 70 [57]. 
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4-Фосфорильовані 1,3-оксазоли 71 із залишками ізоніпекотинової 

кислоти у положенні 5 при дії оцтової кислоти трансформуються у 

фосфорильовані пептидоміметики 72 із високими виходами. При 

тривалій обробці 1,3-оксазолів 71 оцтовою кислотою відбувається 

також гідроліз естерних груп з утворенням дипептидоміметиків 73 [58]. 
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4-Фосфорильований 1,3-оксазол (74) з 2-амінометильним замісником 

у положенні 2 був використаний для побудови фосфонопептидів більш 
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складної будови за рахунок ацилювання аміногрупи оптично активним 

пептидом і наступним розщепленням 1,3-оксазольного циклу сполуки 

75. При цьому оптична чистота введеного пептиду зберігається і 

пептидоміметик 76 утворюється у вигляді суміші двох діастереомерів 

[59]. 
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 При взаємодії 2-амінометильного похідного оксазолу 77 із 

захищеним оптично активним (S)-глутаміном отримано амід (S)-78, 

розщеплення оксазольного циклу якого приводить до утворення 

олігопептидоміметика (S,R),(S,S)-79, що містить у своєму складі 

залишки чотирьох амінокислот: глутаміну, гліцину, фосфорильованого 

гліцину та ізоніпекотинової кислоти [59]. 
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 В роботі [60] показано, що в умовах пептидного синтезу оксазолу 

80 з фталімідогліцином та розкритті 1,3-оксазольного циклу сполуки 81 

при одержанні фосфорильованого трипептидоміметика 82 конфігурація 

хірального центру зберігається. 
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З метою одержання фосфонопептидоміметиків, які містять залишки 

ациклічних аміноспиртів, використовують розщеплення 1,3-оксазолів 83 

трифторооцтовою кислотою. При цьому було отримано продукти 84 або 

85 [61, 62]. 
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Для синтезу фосфонопептидоміметиків, які містять термінальні 

галогеноалкільні та тіоціаноалкільні замісники, був знайдений новий 

підхід, який ґрунтується на взаємодії 4-фосфорильованних 2-R-5-

(гідроксиалкіл)аміно-1,3-оксазолів з хлористим, йодистим і тіоціаністим 

воднем у безводному середовищі [63, 64]. 
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Йодопохідні 87 були введені в реакцію з S-нуклеофілами – етиловим 

естером меркаптооцтової кислоти, 2-аміно-5-меркаптотіадіазолом та 

тіосечовиною з утворенням фосфонопептидоміметиків 89-91 [62]. 
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6.4. Азлактонний метод синтезу ненасичених фосфорильованих 

пептидоміметиків 

 

6.4.1. Синтез фосфорильованих дегідродипептидоміметиків 

 

При дії на 4,5-дигідро-1,3-оксазол-5-он (92) амідів фосфоногліцину 

93 одержано фосфоровмісні пептидоміметики 94, у яких фрагмент 

дегідроамінокислоти зв‘язаний із залишком фосфоногліцину [65]. 
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6.4.2. Синтез фосфорильованих дегідротрипептидоміметиків 

 

Азлактон 92 був використаний для подовження ланцюга дегідро-

пептидоміметиків шляхом взаємодії його з діетиловими естерами 5-

аміно-2-аміноалкіл-1,3-оксазол-4-ілфосфонових кислот 95. Спочатку 
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утворюються сполуки 96, які надалі були перетворені у дегідро-

пептидоміметики 97 та насичені пептидоміметики 98 [66].  
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Азлактонний метод синтезу дегідропептидів дає можливість 

цілеспрямовано вводити залишки дегідроамінокислот у фосфорильо-

вані пептидоміметики. Так, при взаємодії азлактону 99 із 2-аміно-

алкілоксазолами 100 утворюються похідні дегідротирозину 101, які 

при розкритті 1,3-оксазольного циклу дають фосфорильовані 

дегідротирозиновмісні трипептидоміметики 102 із високими вихода-

ми [67]. 
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6.5. Інші методи одержання фосфорильованих пептидів та 

пептидоміметиків 

 

Для одержання пептидів та пептидоміметиків важливу роль відіграє 

чотирьохкомпонентна кондесація Ugi між альдегідом або кетоном, 

аміном, карбоновою кислотою та ізоціанатом [68-72]. Вона була 

успішно застосована також для синтезу фосфорильованого пептидо-
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міметика 107. При цьому були використані кислота 103, бензиламін 104, 

ацетон 105 та ізонітрил 106 [68]. 
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Для створення зв‘язку NH-CO використовують також метальовану 

похідну діетилового естеру ізоціанометилфосфонової кислоти 108, яка 

із метиловими естерами α-ізоціанатокарбонових кислот через проміжні 

продукти 109 дає дипептидоміметики 110, перетворені у трипептидо-

міметики 111 [73]. 
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6.6. Біологічні властивості фосфорильованих пептидоміметиків 

 

Як структурні аналоги пептидів, фосфонопептиди можуть 

конкурувати з ними за взаємодію з ензимами чи іншими клітинними 

білками. Відомо, що фосфорильна група суттєво відрізняється від 

карбоксильної за об‘ємом, стеричними характеристиками (карбонільна 

група планарна, фосфорильна – тетраедрична) та значеннями рКа. 

Завдяки цьому вони знайшли застосування як стабільні аналоги 

тетрагональних перехідних станів, що виникають під час гідролізу і 

утворенні естерів та амідів в ензиматичних перетвореннях [11, 74-76]. 

Це дає змогу вести пошук нових інгібіторів ензимів серед таких сполук.  

Дослідження останніх років вказують на те, що пептиди як ендогенні 

регулятори привертають увагу в біології та медицині. Дані про 
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біологічну роль фосфонопептидів широко висвітлені в огляді P. Kafarski 

і B. Lejczak [11], однак дуже мало уваги присвячено біологічним 

властивостям фосфорильованих пептидів. 

Серед похідних фосфоногліцину знайдено селективний інгібітор 

клітинної цимази 112 [77]. Фосфорильований трипептид 113 – представ-

ник нового класу інгібіторів глутатіонтрансферази [33, 78]. Для 

збільшення ліпофільності інгібітора 113 синтезовано його монометилові 

естери. Серед сполук даного класу виявлено ефективні інгібітори 

серинпротеази HCV NS3/NS4A (сполука 114), які включають у своїй 

структурі фрагменти бензімідазолу та три залишки фосфонової кислоти 

[55]. Фосфорильований трипептид 115 проявив антибактеріальні 

властивості стосовно грампозитивних і грамнегативних мікроорга-

нізмів. Пептид 116 є аналогом аспартаму і потенційним інгібітором 

ензимів. Сполуки Fmoc-Arg-Gly(AP-3)-Phe-OH та Ac-Arg-Gly(AP-3)-

Phe-OH є ізостерами тетрапептиду H-Arg-Gly-Asp-Phe-OH – відомого 

інгібітора інтегрину тромбоцитів αНbβ3 [71]. Фосфорильований пептид 

117 виявив інгібувальні властивості протеази вірусу імінодефіциту 

людини [79], сполуки типу 118 виявляють антигіпертензивні власти-

вості [80], а фосфонопептидоміметики 119 впливають на функціо-

нальний стан серця [86]. 
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Варто зазначити, що фосфорильовані пептиди є також незамінними 

інтермедіатами у синтезах багатьох біологічно активних сполук. Так, за 

їх допомогою синтезовано залізо- і ванадійвмісні пігменти крові 

молюсків – Туніхром Mm-1 і Mm-2 [35, 36], пептидний алкалоїд 

гексаацетиленамід А [47, 48], потенційні протиракові антибіотичні 

агенти – азиноміцини А і В [50, 51], антибіотик антриміцин D [49], 

макроцикли, які є аналогами мікроцистину LA та інгібують 

серинтреонінпротеїнфосфатазу РР1 і РР2А, завдяки чому вони є 

цитостатиками [32, 34, 54], 13-членний циклічний пептидоміметик – 

антагоніст VCAM-VLA-4 [41], аналоги дегідроаспартамової кислоти, які 

є інгібіторами дипептидази [37, 81]. 

На основі фосфорильованих пептидоміметиків синтезовано пептиди, 

які у своїй структурі містять залишки дегідроамінокислот. Вони були 

залучені у реакцію Horner-Wadsworth-Emmons [82-85] із відповідними 

альдегідами, що дало можливість ввести залишки дегідрокислот у 

природні сполуки пептидної природи – хламідоміцин та мукронін В 

[21], а також у інші пептиди, які у своїй структурі містять залишки 

неприродних амінокислот [35, 36, 47-49, 53]. Фосфорильовані пептиди 

використовані у синтезах макроциклічного ядра циклопептидів [43], а 

також 2-хінолонів [45], баретинів [52], заміщених індол-2-карбоксилатів 

[46]. 

Таким чином, в даному огляді представлено найбільш важливі 

методи одержання, хімічні властивості та біологічна дія фосфо-

рильованих пептидоміметиків. Узагальнений матеріал свідчить про 

значну синтетичну та біологічну важливість цього класу сполук.  
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РОЗДІЛ 7 

 

ПРИРОДНІ ТА МОДИФІКОВАНІ ФЛАВОНОЇДИ 

 

В.П. Хиля, Н.В. Горбуленко, В.В. Іщенко, В.С. Москвіна,  

О.В. Шабликіна, Т.В. Шокол 

  

Флавоноїди – природні біологічно активні речовини рослинного 

походження, які виконують біохімічні функції в клітинах рослин і 

здатні регулювати біологічні процеси в організмі людини, у тому числі 

при патологічних станах. Вивчення методів синтезу і модифікації 

флавоноїдів, їх будови, фізико-хімічних та біологічних властивостей є 

перспективним напрямом досліджень в біоорганічній хімії. Інші сфери 

застосування сполук флавоноїдної будови базуються на їх оптичних 

властивостях (яскраве забарвлення, інтенсивна флуоресценція), а певні 

флавоноїдні структури є зручними вихідними речовинами для 

подальшого органічного синтезу. 

В основі структури більшості флавоноїдних сполук лежить каркас 

дифенілпропану, який часто позначають як С6-С3-С6 – два бензенових 

цикли А та В, з'єднаних між собою трьома атомами карбону, які 

утворюють пірановий цикл С, анельований до бензенового циклу А. 

Сполуки флавоноїдної будови можна розглядати як похідні хромону або 

хроману, в структурі яких присутні ароматичні замісники в 2-му 

(флавони), 3-му (ізофлавони, кумарини) або 4-му положеннях 

(неофлавони) (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Структурна різноманітність флавоноїдних сполук. 
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Сполуки флавоноїдної будови надзвичайно широко представлені в 

рослинному світі. Загалом, на сьогоднішній день налічується багато 

тисяч флавоноїдів, вилучених з рослинної сировини. На рис. 2 

представлено лише окремі представники природних флавоноїдів, які 

виявляють гіполіпідемічну та Р-вітамінну активність, є стимуляторами 

росту та регуляторами діяльності нервової системи, позитивно 

впливають на функціонування серцево-судинної системи. 

 

 
 

 

Кверцетин 

виявляє антиоксидантну і 

протизапальну дію 

Сілібінін 

виявляє гепатопротекторну, 

антиоксидантну, 

імуномодулюючу та протиракову 

дію 

Геністеїн 

виявляє антиоксидантну 

дію, є рецептором 

естрогену, інгібітором 

тирозинкінази  

Рис. 2. Приклади природних флавоноїдів 

 

Слід зазначити, що гетероциклічні аналоги флавоноїдних сполук в 

природі майже не зустрічаються, а одержуються лише синтетичним 

шляхом. Для таких сполук також характерний широкий спектр 

біологічної дії. Так, фуранові та піридинові похідні хромону виявляють 

спазмолітичну активність і здатність знижувати кров‘яний тиск, 3-(3-пі-

ридил)хромони викликають зменшення секреції гідрокортизону, а        

3-(4-піридил)хромони регулюють функції гіпофізу. 3-Тетразолілхромо-

ни проявляють сильну протиалергійну дію і використовуються при 

лікуванні астми та сінної лихоманки [1, 2]. 

Таким чином, з одного боку, біологічні властивості як природних, 

так і модифікованих флавоноїдів дають змогу використовувати їх у 

медицині. З іншого боку, модифіковані флавоноїди мають невичерпні 

можливості в синтетичному аспекті. Так, вони можуть слугувати 

джерелом нових гетероциклічних систем, є зручними вихідними або 

проміжними сполуками для цілеспрямованого синтезу моноциклічних, 

біциклічних та конденсованих гетероциклічних систем, синтез яких 

іншим шляхом утруднений чи взагалі неможливий. Всі вищенаведені 
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факти спонукали та дотепер спонукають дослідників до розробки 

препаративних методів синтезу модифікованих аналогів сполук 

флавоноїдної будови та детального вивчення їх хімічних, фізико-

хімічних та біологічних властивостей. 

Найбільш розповсюджений підхід до синтезу природних ізофлавонів 

та їх синтетичних аналогів полягає в С-формілюванні метиленової 

групи дезоксибензоїнів з наступною циклізацією в хромонову систему. 

Саме тому ключовими сполуками для синтезу гетероциклічних аналогів 

ізофлавонів нами були обрані заміщені α-гетарил-2-гідроксиацетофено-

ни, попередньо отримані при конденсації поліфенолів з гетарилацето-

нітрилами за реакцією Геша (схема 1). 

Схема 1 

 
 

Наступна взаємодія α-гетарил-2-гідроксиацетофенонів за модифі-

кованих нами умов дозволила отримати гетероциклічні аналоги ізофла-

вонів з фурановим, бензофурановим, бензодіоксановим, бензодіоксо-

ловим, бензодіоксепановим, тіазольним, піразольним, імідазольним, ізо-

ксазольним, триазольним, тіадіазольним, бензімідазольним, бензо-

тіазольним, піридиновим, хіноліновим циклами (схема 2) [3-9]. А 

взаємодія α-гетарил-2-гідроксиацетофенонів з оцтовим ангідридом, 

трифлуорооцтовим ангідридом чи етоксалілхлоридом в присутності 

органічних основ (піридин, триетиламін) в досить м‘яких умовах 
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привела до утворення 3-гетарилхромонів з метильною, трифлуоро-

метильною чи етоксикарбонільною групами в положенні 2 бензопіран-

4-онової системи [10-31]. 

Схема 2 

 

 
 

3-Гетарилхромони є дуже реакційноздатними речовинами. В 

залежності від природи реагентів реакції за участю 3-гетарилхромонів 

можуть відбуватися зі збереженням хромонової системи або з її 

деструкцією. Реакції 3-гетарилхромонів по фенольному гідроксилу, 

атому азота гетероциклічного ядра, глікозилювання, тіонування, 

конденсації по 2-метильній групі і реакції електрофільного заміщення 

відбуваються із збереженням хромонового циклу (схема 3). 3-Гетарил-

хромони та їх метильні аналоги легко ацетилюються по фенольному 

гідроксилу. Легкість одержання ацетильних похідних по гідроксильній 

групі 3-гетарилхромонів дозволяє застосовувати цю реакцію для 

ідентифікації і очищення більшості 3-гетарилхромонів. В результаті 

вивчення реакцій амінометилювання, бромування, йодування 3-гетарил-

хромонів було встановлено, що замісник входить у положення 8 

хромонового циклу, найлегше проходить реакція амінометилювання, 

дещо важче – бромування і значно повільніше йодування. В результаті 

бромування, в залежності від умов, можуть бути отримані як моно-, так 

і дибромозаміщенні похідні 3-гетарилхромонів. При алкілюванні 7-гід-

рокси-3-гетарилхромонів з азотовмісними гетероциклами можливе 

утворення похідних як по фенольному гідроксилу, так і по атому азоту 

тіазольного, піридинового або хінолінового ядер. Це дозволяє одержати 

нові речовини зі специфічними замісниками, а також розчинні у воді 

сполуки, що особливо важливо для фармакологічного дослідження 

гетероциклічних аналогів ізофлавоноїдів. 
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Схема 3 

 

Зовсім інакше відбуваються реакції 2- і 3-гетарилхромонів з 

нуклеофільними реагентами. Нами було показано, що 3-гетарилхромони 

під дією лугів перегруповуються в похідні 2-гідрокси-4-метокси-

ацетофенону. Цікава взаємодія модифікованих флавоноїдів і 

ізофлавоноїдів з азотовмісними нуклеофілами (наприклад, гідроксил-

аміном, гідразином, фенілгідразином), в результаті якої можуть 

утворюватися різні речовини як продукти реакції по карбонільній групі, 

так і ізомерні продукти розщеплення піронового циклу з подальшим 

утворенням нової гетероциклічної системи (ізоксазолу, піразолу, 

піримідину та ін.) Цим особливо цінні модифіковані флавоноїди і 

ізофлавоноїди, оскільки можуть бути використані як синтони для 

одержання гетероциклів, важкодоступних або зовсім недоступних 

інших синтетичним шляхом. 

Фуранові, бензофуранові, бензодіоксолові, бензодіоксанові, 

бензодіоксепанові, тіазольні, імідазольні, ізоксазольні, триазольні, 

піридинові та хінолінові аналоги 7-гідрокси-, 7-метоксиізофлавонів, як 

показали наші дослідження, незалежно від природи замісника 

(електронодонорна чи електроноакцепторна група) в положення 2 і 6 

бензопіран-2-онової системи та їх 4-тіоксоаналоги під впливом 

азотовмісних нуклеофілів легко рециклізуються у відповідні гетеро-

циклічні системи (схема 4). 

Схема 4 
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Але було виявлено, що результатом реакції 3-гетарилхромонів, які 

не мають замісників у положенні 2, з гідроксиламіном в сухому 

піридині утворюється суміш продуктів, кількість і природа яких 

визначається характером гетарильного замісника. На основі аналізу 

фізико-хімічних характеристик одержаних продуктів ми ідентифікували 

їх як ізомерні 4-гетарилізоксазоли, 2-аміно-3-гетарилхромони та 3-амі-

но-4-гетарил-5-арилізоксазоли (схема 5). Утворення 2-аміно-3-гетарил-

хромонів можна представити як результат послідовних рециклізацій та 

ізомеризацій піронового і ізоксазольного циклів (схема 6). Взаємодія 

гідроксиламіну з 3-гетарил-7-метоксихромонами з гетерозалишками 

ізоксазолу, тіазолу, фурану з високими виходами приводить до 

утворення виключно похідних 2-аміно-3-гетарилхромонів [32-38]. 

Схема 5 

 
Схема 6 
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Фармакологічні дослідження більше ніж 700 синтезованих нами 

сполук дозволили визначити діапазон біологічної дії модифікованих 

флавоноїдів та ізофлавоноїдів та виявити серед них конкретні препарати 

з високою гіполіпідемічною, гіпоглікемічною, протизапальною, анти-

вірусною, антисклеротичною, анаболізуючою та гепатопротекторною 

активністю, що перевищує відомі препарати в декілька разів. Слід 

зазначити, що деякі похідні 4-гетарилхромонів виявляють не один, а 

декілька видів біологічної дії. 

Поряд з різноманітними похідними хромону важливими і цікавими є 

їх структурні ізомери кумарини, серед яких знайдені препарати з досить 

високою біологічною активністю. Так, похідні кумаринового ряду 

завдяки різноманітним корисним біологічним, хімічним та спектраль-

ним властивостям використовуються в синтетичній органічній хімії для 

створення нових біологічно активних сполук (інсектицидні, анти-

бактеріальні, антисклеротичні, протизапальні, протисудомні, анти-

коагулянтні, протипухлинні, антиоксидантні, цитотостатичні агенти), 

флуоресцентних зондів для застосування в біології та медицині, 

лазерних барвників тощо. 

Ми здійснили цілеспрямований синтез фуранових, бензофуранових, 

бензодіоксолових, бензодіоксанових та бензодіоксепанових похідних   

4-гідроксикумарину, а також піридинові, хінолінові, бензімідазольні, 

тіазольні та бензтіазольні похідні 7-гідроксикумаринів. Нами було 

встановлено, що похідні кумарину як за своєю хімічною структурою, 

так і за чутливістю параметрів флуоресценції до зміни мікрооточення, є 

дуже зручними флуоресцентними зондами при дослідженні структури 

та конформаційних перебудов білків і мембран [39]. 

Також синтезовано ряд похідних кумаринів, які містять у своїй 

структурі енамінокетоновий та ціаноенамінокетоновий фрагменти. 

Наступні синтетичні трансформації отриманих сполук супровод-

жувались циклізацією за принципом С-С-С + N-O, C-C-C + N-N або     

C-C-C + N-C-N та завершувались утворенням відповідного гетероциклу 

(схема 7) [40, 41].  

Досліджені закономірності спектрально-люмінісцентних власти-

востей 6-піразоліл-4-метилумбеліферону [42] та 6-ізоксазоліл-4-метил-

умбеліферону [43] порівнювали з 4-метилумбеліфероном в середовищах 

різної природи. Виявлено, що при зміні природи та рН середовища 

можна цілеспрямовано контролювати спектрально-люмінесцентні 

властивості цих сполук, що відкриває значні перспективи для їх 
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широкого застосування при вирішенні прикладних задач, пов‘язаних з 

перетвореннями світлової енергії. 

 

Схема 7 

 

Досліджено хімічні особливості ізокумаринів. Так, розроблено 

зручний та ефективний метод отримання амідів 2-карбокси-

дезоксибензоїнів шляхом розкриття ізокумаринового циклу на прикладі 

3-(метил, метокси-, гідроксиарил)ізокумаринів при їх кип'ятінні в 5-

кратному надлишку морфоліну впродовж 4-5 годин (схема 8) [44]. 

 

Схема 8 

 

 

Проведено С-формілювання отриманих амідів 2-карбокси-дезокси-

бензоїнів під дією DMFDMA. Цікаво, що крім формілювання проходило 

також метилювання 4-ОН групи в арильному заміснику. Оптимальними 

умовами для отримання поліфункціональних енамінокетонів на основі 

амідів 2-карбоксидезоксибензоїнів є застосування 3 еквівалентів 

DMFDMA в диметилформаміді (схема 9) [45]. 
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Схема 9 

 
 

Також встановлено, що аміди 2'-дезоксибензоїнкарбонових кислот з 

о-гідроксильною групою є зручними вихідними речовинами для 

побудови ізофлавонової системи з карбоксамідним залишком: на їх 

основі нами були синтезовані, відповідно, 6-метил-, 6-метокси- та 7-ме-

токси-3-(2-(морфолін-4-карбоніл)феніл)-4H-хромен-4-они; циклізація 

також супроводжувалась метилюванням вільної, не задіяної в гетеро-

циклізації 4-ОН-групи (схема 10) [46]. 

 

Схема 10 

 

 

Досліджено поведінку отриманих енамінокетонів амідів 2-карбокси-

дезоксибензоїнів в кислому середовищі. З'ясувалося, що при 

короткотривалому перемішуванні вихідних енамінокетонів в метаноль-

ному розчині з додаванням хлороводневої кислоти відбувалось 

внутрішньомолекулярне нуклеофільне заміщення амідної функції з 

наступною циклізацією в хроменоновий цикл з утворенням 3-арил-1H-

ізохромен-4-карбальдегідів (схема 11) [45]. 
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Схема 11 

 
 

Досліджено взаємодію енамінокетонів 2'-карбоксамідодезокси-

бензоїнів та ізофлавонів – 6-метил-3-[2-(морфолін-4-іл-карбоніл)-феніл]-

4H-хромен-4-ону, 6-метокси-3-[2-(морфолін-4-іл-карбоніл)-феніл]-4H-

хромен-4-ону, 7-метокси-3-[2-(морфолін-4-ілкарбоніл)феніл]-4H-хромен-

4-ону – з гідрохлоридом гідроксиламіну в різних умовах. Так, взаємодія 

енамінокетонів 2'-карбоксамідодеоксибензоїнів з гідроксиламіном 

гідрохлоридом у спиртовому розчині в присутності ацетату натрію як 

основи проходила з утворенням 2-(5-арилізоксазол-4-іл)бензойних 

кислот з високими виходами (схема 12) [47]. 

 

Схема 12 

 
 

Взаємодія ізофлавонів з гідрохлоридом гідроксиламіну в спиртовому 

розчині не відбувалась навіть при застосуванні надлишку нуклео-

фільного реагента (3 екв.). При використанні піридину як розчинника 

відбувалось розкриття бензопіран-4-онової системи, що привело до отри-

мання 2-(5-(2-гідроксиарил)ізоксазол-4-іл)бензойних кислот  (схема 13). 
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Схема 13 

 
 

Таким чином, в результаті виконаної роботи розроблено ефективні 

синтетичні методології та методики синтезу багатофункціональних 

сполук на основі природних і синтетичних флавоноїдів. Завдяки 

наявності різноманітних функціональних груп, отримані сполуки є 

перспективними для проведення біологічного скринінгу [48-52] та 

наступної цілеспрямованої структурної модифікації з метою отримання 

речовин з широким спектром біологічної дії, а також для дослідження їх 

хелатуючих і люмінесцентних властивостей. 
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