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З А Г А Л Ь Н А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р О Б О Т И  

Актуальність теми: Незважаючи на велику кількість доступних протиракових 

препаратів, досі актуальним є пошук нових, менш токсичних, та більш ефективних 

речовин. Більшість нині існуючих лікарських засобів не мають вибіркової 

активності щодо ракових клітин, що призводить до значних побічних ефектів. 

Таким чином, розвиток фармацевтичної хімії залежить від наукових досліджень, 

спрямованих на пошук сполук з вибірковою цитотоксичністю і мінімальними 

побічними ефектами. 

У період 1981-2010 рр. більше 50% всіх лікарських засобів, введених в обіг (540 

з 1073) є речовинами виділеними з природних джерел, модифікованими природними 

сполуками або синтетичними сполуками з натуральним фармакофором. Серед цих 

540 препаратів 128 є протираковими, і 99 з них, а це складає майже 80 %, є 

природного походження. Починаючи з 2011-го року ще 6 препаратів природного 

походження було введено в практику лікування раку. 

Таким чином, сполуки природного походження займають важливе місце у 

створенні та практичному застосуванні лікарських засобів з протираковою 

активністю. 

Особливе місце серед вторинних метаболітів морських губок посідають 

сполуки із потрійним зв’язком у гемінальній позиції до гідроксильної групи. 

Сполуки з таким фрагментом проявляють широкий спектр біологічної активності: 

антибактеріальну, противірусну, цитотоксичну. Найвідоміші приклади це: 

петрозинол, стронжілодіол А, петрокортин A. У той же час, зв’язок «структура-

активність» у даному класі сполук є досі не дослідженим. 

Тому, синтез і дослідження взаємозв’язку структура-активність серед похідних 

ацетиленових спиртів є актуальною проблемою, вирішення якої потребує 

систематичної структурної варіації (синтез різноманітних ключових модельних 

сполук) і послідовного дослідження рівня їх біологічної активності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках наукової теми кафедри 

(бюджетна тема 11БФ037-02), в лабораторії SPСМIB, UMR 5068 Університету Поля 

Сабатьє (м. Тулуза, Франція) і в лабораторії LCC,UPR 8241 в рамках аспірантури зі 

спільним керівництвом на основі діючої угоди про співробітництво та відповідних 

документів про спільну аспірантуру.  

Мета та завдання дослідження. Дисертаційна робота присвячена розробці 

ефективних методів синтезу ацетиленових спиртів із потенційною протираковою 

активністю. Таким чином, метою дослідження є структурний пошук та синтез 

речовин з високим рівнем цитотоксичності.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

 Розширити межі застосування та оптимізувати умови проведення реакції 

Каррейра; 
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 Розробити та оптимізувати методи синтезу модельних сполук а фрагментом 

алкінілкарбінолу, а також отримати ряд його похідних зі значною 

диверсифікацією замісників;  

 Встановити залежність структура-активність в ряді синтезованих 

пропаргілових спиртів. 

Об’єкти дослідження – реакція Каррейра; реакція Пу; алкенілалкініл-, 

діалкініл-, алленілалкінілкарбіноли; цитотоксичність по відношенню до лінії клітин 

НСТ 116. 

Предмет дослідження – енантіоселективне приєднання в умовах реакції 

Каррейра і Пу; дизайн структури потенційних цитотоксичних сполук по 

відношенню до лінії клітин НСТ 116. 

Методи дослідження – органічний синтез, спектроскопія 
1
Н, 

13
С ЯМР, мас-

спектрометрія, високоефективна препаративна  рідинна хроматографія, 

суперкритична флюїдна хроматографія, рентгеноструктурні дослідження, 

дослідження цитотоксичності по відношенню до лінії клітин НСТ 116. 

Практичне значення одержаних результатів. Знайдено та оптимізовано 

умови проведення реакції приєднання альдегідів з потрійним зв’язком у α-

положенні по відношенню до карбонільної групи до відповідних алкінів.  

 Синтезовано бібліотеку спиртів з чотирма варіативними параметрами для 

дослідження зв’язку «структура-активність» (варіація типу і кількості кратних 

зв’язків, довжини алкільного ланцюгу, конфігурації асиметричного центру і 

подвійного зв’язку).  

Одержано ряд нових похідних з алкінілкарбінольним фрагментом та проведено 

дослідження рівня їх цитотоксичності. 

Особистий внесок здобувача. Систематизацію літературних даних, основний 

обсяг експериментальної роботи, узагальнення та оформлення всіх отриманих 

результатів, аналіз данних спектральних досліджень та встановлення будови 

одержаних сполук було проведено здобувачем особисто. Постановка завдання 

дослідження та обговорення результатів проводились з науковим керівником д.х.н., 

проф. Ю. М. Воловенко та габілітованим доктором Р. Шовеном. У вирішенні деяких 

проблем, що виникали під час проведення синтезу та ідентифікації певних продуктів 

реакцій, брали участь доктор І. Женіссон (LSPCMIB, Університет Поля Сабатьє) та 

доктор В. Мараваль (LCC, Університет Поля Сабатьє). Рентгеноструктурні 

дослідження здійснено у співпраці з доктором Н. Сафон (ICT CNRS, Університет 

Поля Сабатьє) та доктором К. Дюайо (LCC, Університет Поля Сабатьє). Спектральні 

дослідження методом ЯМР виконані у співробітництві з доктором К. Топан (Service 

commun de RMN, Університет Поля Сабатьє). Аналіз стереохімічного складу 

синтезованих речовин виконано у співробітництві з доктором І. Фабан (LSPCMIB, 

Університет Поля Сабатьє). Визначення рівня цитотоксичної активності виконано у 

співробітництві з доктором Е. Жолі (IPBS, м. Тулуза). 

Апробація результатів дисертації.  Результати дисертації було представлено на 

національних та міжнародних конференціях: VIIth scientific international conference 

in chemistry “Kyiv-Toulouse” (Kyiv, Ukraine, 2013), Journée Très Grand Sud-Ouest de la 

Société Chimique de France, (Toulouse, France, 2014), Шістнадцята міжнародна 



3 
 

конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (Київ, Україна, 2015), 

VIIIth scientific international conference in chemistry “Toulouse-Kyiv”, (Toulouse, 

France, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 статей у міжнародних фахових 

періодичних виданнях та 4 тез доповідей на міжнародних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 176 сторінках і 

складається зі вступу, семи розділів, висновків, переліку використаної літератури 

(130 найменувань) та додатку; містить 69 схем, 44 рисунків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та завдання 

дослідження, відображено практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ присвячено аналізу методологічних підходів до синтезу 

алкінілкарбінолів. У підрозділах наведено основні методи синтезу даного класу 

сполук і проаналізовано основні синтетичні стратегії. В останньому підрозділі 

наведено літературні дані щодо біологічної активності сполук з алкінілкарбінольним 

фрагментом у структурі та проаналізовано залежність структура-активність в ряді 

цих сполук.  

Другий розділ дисертації присвячений детальному дослідженню взаємозв’язку 

«структура-активність» в ряді алкінілкарбінолів, як модельну сполуку було обрано 

найпростіший (S)-ікоз-(4E)-ен-1-ін-3-ол (1) (Рис.1): 

Детальний структурний 

аналіз дозволив 

виокремити чотири 

основних варіативних 

параметри, а саме: 

конфігурація 

асиметричного центру, 

дві позиції для варіації 

типу ненасиченого 

зв’язку, довжина 

алкільного ланцюга. 

Синтез (R)- і (S)-

енантіомерів 

природного ікоз-(4E)-

ен-1-ін-3-олу (1) та 

синтетичного аналогу 2 

включає реакцію 

асиметричного приєднання Пу ТІПС-ацетилену до (Е)-октадек-2-еналю (або (Е)-

пентадек-2-еналю) (Схема 1). Енантіомерний надлишок 80-90% для 1 та 64-80% для 

2 визначено за допомогою суперкритичної флюїдної хроматографії з хіральною 

фазою, для покращення розділення і підвищення чутливості аналізу спирти 1 та 2 

було перетворено на відповідні карбамати реакцією з 1-нафтилізоціанатом. 
 

 

 
Рис.1. Структура модельної сполуки 1 з виділеними чотирма 

основними варіативними параметрами. 
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Схема 1. Синтез (R)- і (S)-енантіомерів природного ікоз-(4E)-ен-1-ін-3-олу (1) та 

синтетичного аналогу 2 
 

Наступним етапом дослідження зв’язку «структура-активність» стало 

отримання «дегідро»-аналогів. Серед існуючих методів асиметричного синтезу, 

реакція Каррейра є найпростішим, у «практичному плані», підходом до отримання 

алкінілкарбінолів. Оптимізація умов проведення реакції Каррейра (зміна кількості 

цинк трифлату, N-метилефедрину та триетиламіну, а також заміна толуену 

(розчинник в оригінальному протоколі) на дихлорометан) дозволила отримати 

цільові сполуки 5 з виходом 38-42% за двома стадіями (Схема 2): 
 

 
Схема 2. Оптимізація умов проведення реакції Каррейра та синтез «дегідро»-аналогу 

(S)-5 (діалкінілкарбінолів (ДАК)) сполуки 2 
 

Підтвердження конфігурації асиметричного центру отриманих 

діалкінілкарбінолів (R)- та (S)-5 було виконано за допомогою рентгеноструктурних 

досліджень (РСД) естеру 8 (S)-мигдальної кислоти і спирту (S)-5 (Рис.2), що було 

синтезовано в три стадії (естерифікація, зняття ТГП-захисту та десилілювання) 

виходячи з триметилсиліл-захищеного діалкінілкарбінолу (R)-6 і О-

тетрагідропіраніл-захищеної (S)-мигдальної кислоти 7 (Схема 3): 
 

 
Рис. 2. Молекулярна будова сполуки (S,S)-8 за даними РСД   

 

 

Схема 3. Синтез естеру (S,S)-8 
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Маючи оптимізований метод синтезу енантіозбагачених діалкінілкарбінолів 

(R)- і (S)-5 було досліджено реакцію відновлення даних сполук, та отримано ряд 

частково гідрованих карбінолів 9 і 10: 
 

 

Схема 4. Синтез алкенілалкініл- і діалкенілкарбінолів 
 

Для дослідження впливу наявності обох кратних зв’язків біля карбінольного 

центру ми також синтезували два алкілпропаргілові спирти: з термінальним (S)-11 і 

інтернальним потрійним зв’язком 12: 
 

 

 
Схема 5. Синтез алкінілалкілкарбінольних аналогів (S)-11 і 12 

 

Іншим аспектом при дослідженні зв’язку «структура-активність» є вивчення 

впливу конфігурації подвійного зв’язку та довжини алкільного ланцюгу на рівень 

біологічної активності в модельній сполуці 1. Синтез сполуки 17 - (Z)-аналогу 1 

було виконано в 4 стадії виходячи з комерційно доступного 1-тетрадецину 18: 
 

 
Схема 6. Синтез (Z)-алкенілалкінілкарбінолу 17 

 

Для дослідження впливу довжини алкільного ланцюгу на рівень 

цитотоксичності нами було синтезовано обидва енантіомери похідних з загальною 

кількістю атомів карбону 14 ((S)- та (R)-23) і 23 ((S)- та (R)-24) (у природному 

аналогу С20): 
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Схема 7. С14 і С23 Аналоги природного алкенілалкінілкарбінолу С20 23 і 24 

 

Синтез похідної 29, в якій потрійний зв'язок відділений від асиметричного 

центру на фрагмент СН2 базується на реакції проміжного цинкорганічного 

інтермедіату, отриманого реакцією цинку і пропаргілброміду, з альдегідом 16. У 

випадку сполуки 30 альдегід 16 ввели в реакцію з пропінілмагній бромідом (Схема 

8): 
 

 

  
Схема 8. Синтез сполук 29 і 30 

 

У медичній хімії циклопропільна група є відомим ізостерним аналогом 

подвійного зв’язку. В рамках систематичної варіації структури фармакофору 

синтезовано аналоги модельної сполуки із циклопропільною групою у 

термінальному положенні ланцюга 31, та аналог з циклопропільною групою в 

середині ланцюга 32 (Схема 9): 
 

 

 
Схема 9. Синтез циклопропілзаміщених аналогів 31 і 32 

 

Аналіз структури модельної сполуки 1 дозволяє припустити α,β-ненасиченний 

кетон 36 як можливий інтермедіат (Схема 10), що може відповідати за цитотоксичну 

активність алкенілалкінілкарбінолів. Для перевірки даної гіпотези було вирішено 

синтезувати єнінон 36, а також сполуку, в якій можливість окиснення блокована, а 

саме третинний спирт 37: 
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Схема 10. Синтез єнінону 36 і третинного спирту 37 

 

Третій розділ дисертації присвячено синтезу С2-симетричних ацетиленових 

ліпідів. Найпростіший С2-симетричний С20 ацетиленовий ліпід було виділено з 

Callyspongia pseudoreticulata у вигляді двох енантіомерів. Тому нами було 

синтезовано 40 та всі можливі ізомери «дегідроаналогу» сполуки 41b і досліджено 

взаємозалежність між рівнем активності і довжиною лінкеру між двома 

фармакофорними одиницями. 

Оскільки асиметричний 

синтез сполуки 40 не було 

описано раніше і для порівняння 

рівня активності нам необхідна 

була реперна сполука, було 

вирішено синтезувати більш 

активний (3R,18R) стереоізомер 

40. Як метод синтезу нами було 

обрано метод Пу, який показав 

свою ефективність у випадку з (S)-

ікоз-(4E)-ен-1-ін-3-олом 1. 

 
 

 
Схема 11. Синтез енантіозбагаченого C2-симетричного 40 

Метод Каррейра, що застосовувався для енантіоселективного синтезу простих 

диалкінілкарбінолів було використано для отримання С2-симетричних 

«дегідроаналогів» 41: 

 
 

 

 
Рис.2. Природний С2-симетричний С20 ацетиленовий 

ліпід 40 та його «дегідроаналоги» 41 
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Схема 12. Синтез «дегідроаналогів» 41a,b природної сполуки 40. 
 

Базуючись на попередніх дослідженнях можна зробити висновок, що 

абсолютна конфігурація продукту 41b при використанні (–)-NME є (R,R). 

Рентгеноструктурні дослідження дозволили підтвердити С2-симетричну структуру 

сполуки (S,S)-41b, проте не дозволило встановити абсолютну конфігурацію (Рис.3): 
 

 
Рис.3. Молекулярна будова сполуки (S,S)- 41b за даними РСД 

 

Для можливості порівняння рівня цитотоксичної активності мезо-41b з 

енантіомерами (R,R)- 41b та (S,S)- 41b нами було отримано мезо-41b у дві стадії. 

Так, моноприєднання триметилсилілпропіоналю 3 до дііну 44 у присутності (–)-

NME дозволило отримати моно-адукт (R)-45 з виходом 85% (Схема 13), а 

перетворення його в 1-нафтилкарбамат дозволило, в свою чергу, визначити 

енантіомерний надлишок (95% ее) за допомогою суперкритичної флюїдної 

хроматографії на хіральній фазі. 
 

 
Схема 13. Cинтез мезо-41b, (R)-45 

 

У четвертому розділі дисертації описано синтез алленіл- та бута-1,3-діініл 

алкенілкарбінолів. Послідовне збільшення довжини «ненасиченності», а саме 

перехід від одного кратного зв’язку до двох кумульованих або спряженних зв’язків 

дозволяє отримати ряд нових типів фармокофорів, серед яких – «дегідро»-аналог 

природного фармакофору, знайденного в панаксінолі та панаксітріолі. Для 

дослідження зв’язку «структура-активність» в даному ряді сполук нами було 

вирішено синтезувати чотири модельні сполуки, що відображають основні 

структурні особливості відповідних фармакофорів (Схема 14). 
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Синтез алленілкарбінолу, 

з алленовим фрагментом 

в термінальному 

положенні, виконано за 

допомогою реакції 

гомологізації Ма, а 

вихідні алкінілкарбіноли 

синтезовано за 

модифікованою реакцією 

Каррейра з виходом 80-

85% та ее 91-92%. 

Енантіомерний надлишок 

синтезованих 

алленілалкінілкарбінолів 

46 було визначено за 

допомогою суперкритичної флюїдної хроматографії на хіральній фазі (Схема 15): 
 

 
Схема 15. Синтез вихідних діалкінілкарбінолів за реакцією Каррейра та їх 

гомологізація у відповідні алленоли 46 
 

Синтез аналогу з алленільним фрагментом в середині ланцюга (49) є більш 

складним, в першу чергу за рахунок наявності двох хіральних елементів у молекулі, 

а саме хірального центру та хіральної осі, тому було вирішено отримати суміш 

діастереомерів та провести визначення рівня біологічної активності для суміші, і в 

залежності від результатів останнього проводити синтез енантіо- і 

діастереозбагаченних зразків: 
 

 
Схема 16. Синтез суміші діастереомерів 49. 

 

Для синтезу фармакофору, що містить у своїй будові фрагмент бута-1,3-дііну, 

ми обрали ключовою реакцію Кадіо-Ходкевича. Метод дозволяє отримати обидва 

ізомери фармакофору (з термінальним і внутрішньомолекулярним положенням 

бута-1,3-діінового фрагменту). Крім цього, в процесі реакції асиметричний центр 

лишається незадіяним, що дозволяє використати енантіомерно збагачені вихідні 

алкінілкарбіноли для синтезу енантіомерно чистих продуктів. Сполучення за Кадіо-

 
Схема 14. Структурний аналіз та вибір модельних структур 
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Ходкевичем дозволило отримати обидва триізопропілсилілзахищених бута-1,3-

дііналкінілкарбіноли 50 і 51 з виходами 87 і 57%, відповідно: 
 

 

 

 

 
Схема 17. Синтез бута-1,4-діінів 54 і 55 

 

Зняти триізопропілсилільний захист нам вдалося лише у випадку 50, при 

проведенні реакції з 51 навіть при -50°С продукт ізолювати не вдалося. Тому 

алкенілбута-1,3-діінілкарбінол 55 було синтезовано приєднання 

етинілмагнійброміду до відповідного алкілбута-1,3-дііналю 56 з виходом 45%: 
 

 

 
Схема 18. Синтез бута-1,4-дііну 55 з інтернальним положенням спряжених потрійних 

зв’язків  
 

Оскільки триметилсилільна група є більш лабільною і може бути знята в 

м’якіших умовах, ніж триізопропілсилільна, у випадку асиметричного синтезу 

алкінілбута-1,3-діінілкарбінолу 55 нами було обрано метод Каррейра, що дозволяє 

отримати енантіомерно збагачений алкенілкарбінол, захищений триметилсилільною 

групою: 
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Схема 19. Асиметричний синтез бута-1,3-дііну (S)-55 

 

Реакція Каррейра та послідовне зняття триметилсилільного захисту приводять 

до бажаного продукту (S)-55 з виходом 47% за двома стадіями. Енантіомерний 

надлишок 85% було визначено за допомогою суперкритичної флюїдної 

хроматографії на хіральний фазі. 

У п’ятому розділі дисертації описано синтез ряду сполук для визначення 

можливої біологічної мішені, що зв’язані з флуорофорами через триазольний цикл. 

У якості флуорофорів було обрано відомі флуоресцентні мітки, а саме заміщений 

кумарин, 4-нітробензоксидіазол (NBD) та заміщений BODIPY, всі вони містили у 

своїй структурі азидну группу, що дозволяло провести купрум-каталізовану реакцію 

циклоприєднання до потрійного зв’язку. Синтез фрагменту з термінальним 

подвійним зв’язком було виконано за реакцією Каррейра відповідного α,ω-дііну 44 з 

3-триізопропілсилілпропіон-1-алем 61 у присутності (–)-N-метилефедрину у якості 

асиметричного індуктора (Схема 20). Енантіомерний надлишок у 95% у продукті 

реакції Каррейра було визначено за допомогою супекритичної флюїдної 

хроматографії відповідного карбамату на хіральній фазі.  
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Схема 20. Синтез мічених флуоресцентними мітками алкінілкарбінолів 66-68 для 

попереднього визначення можливої біологічної мішені 
 

Реакція продукту моно приєднання 62 з азидами, що містять у своїй структурі 

флуорофор у присутності купрум(І) йодиду та ТБТА 

(трис(бензилтриазолілметил)амін) дозволяє отримати продукти приєднання 63-65 з 

виходом 70-85%, зняття триізопропілсилільного захисту приводить до цільових 

мічених молекул 66-68 з виходом 80-90% (Схема 20). 

Первинні тести з лінією клітин HCT116 (концентрація “мічених” молекул 1 μМ, 

інкубація при + 37°C протягом 30 хв) показали специфічне мічення ліпідних крапель 

у випадку кон’югату з «BODIPY», що обумовлено перш за все природою 

«BODIPY». У випадку з «Кумарином» та «НБД» нами була зафіксована помітна 

концентрація мічених молекул у області ендоплазматичного ретикулуму. 

У шостому розділі дисертації наведено результати біологічних тестувань 

синтезованих сполук. Для визначення цитотоксичної активності нами була обрана 

лінія клітин карциноми товстого кишківника НСТ 116. Визначення рівня 



13 
 

цитотоксичності виконане колориметрично, з використанням реагенту WST-8 або 

MTT. Інкубація на протязі 96 год у присутності різних концентрації досліджуванних 

речовин з наступним додаванням WST-8 або MTT дозволила визначити 

концентрацію напівмаксимального інгібіювання (ІС50).  
 

 
Схема 21. Систематичний аналіз «структура-активність» в ряді простих 

алкінілкарбінолів. 
 

Таким чином у ряді простих алкінілкарбінолів для прояву високого рівня 

біологічної активності необхідна наявність двох кратних зв’язків. Заміна подвійних 

зв’язків на потрійні і перехід від (R)-ізомеру до (S)-ізомеру підвищує рівень 

активності у 100 разів від 10 μМ для природного (S)-ізомеру 1 

алкенілалкінілкарбінолу до 91 нМ для синтетичного (S)-діалкінілкарбінолу 5. 

Наступна варіація довжини ланцюга, кількості фармакофорів в молекулі, і типу 

фармакофору не виявила сполук більш активних, ніж (S)-діалкінілкарбінол 5, проте 

подальше введення додаткового потрійного зв’язку до діалкінілкарбінольного 

фрагменту підвищує рівень активності до IC50 = 40 нМ для зразку 55 з 85% ее, що в 

кінцевому рахунку є в 40 разів більше, ніж для природного карбінолу 1. 

Сьомий розділ дисертації є експериментальною частиною, в якій наведено 

методики синтезу усіх сполук, описаних у роботі, а також представлений опис їх 

спектральних характеристик. 
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ВИСНОВКИ 

1. Проведено систематичний структурний аналіз природного фармакофору (S)-

ікоз-(4E)-ен-1-ін-3-олу та здійснено асиметричний синтез обох його 

енантіомерів, і аналогів з меншою довжиною алкільного ланцюгу. 

2. Оптимізовано протокол Каррейра для синтезу діалкінілкарбінолів, знайдено, 

що заміна розчиннику з толуену на дихлорометан, та підвищення кількості 

цинк трифлату і N-метилефедрину приводить до підвищення виходу і 

енантіомерної чистоти продуктів.  

3. Синтезовано бібліотеку спиртів з чотирма варіативними параметрами для 

дослідження зв’язку структура-активність в ряді алкінілкарбінолів (варіація 

типу і кількості кратних зв’язків, довжини алкільного ланцюгу, конфігурації 

асиметричного центру і подвійного зв’язку). 

4. Здійснено асиметричний синтез природного С2-симетричного 

алкенілалкінілкарбінолу, синтезовано його «дегідро»-аналоги та досліджено 

співвідношення діастерео- та енантіомерів у отриманих зразках. Використано 

постадійний метод приєднання Каррейра для синтезу мезо-С2-симетричного 

діалкінілкарбінолу. 

5. Проведено структурну варіацію кількості і положення кратних зв’язків, один з 

потрійних зв’язків замінено на аллільний або на бута-1,3-діінільний фрагмент, 

встановлено стереохімічний склад синтезованих сполук. 

6. Вперше використано адаптований протокол Каррейра у синтезі енантіомерно 

збагаченого бута-1,3-дііналкінілкарбінолу. 

7. Синтезовано «флуоресцентні» аналоги діалкінілкарбіолів з використанням 

BODIPY, NBD та кумаринового ядра у якості флуорофору. Серед 

синтезованих зондів найкращим виявився NBD мічений діалкінілкарбінол, 

завдяки відсутності неспецифічного мічення і високому коефіцієнту екстинції 
8. Досліджено рівень цитотоксичної активності всіх синтезованих сполук, 

знайдено, що перехід від природних алкенілалкінілкарбінолів 1 до 

діалкінілкарбінолів 5 з одночасною зміною конфігурації асиметричного 

центру на протилежний та варіацією довжини алкільного ланцюга дозволяє 

перейти від IC50 = 2 000 нМ до IC50 = 91 нМ, тобто збільшити активність 

приблизно в 20 разів. Подальше введення додаткового потрійного зв’язку до 

діалкінілкарбінольного фрагменту підвищує рівень активності до IC50 = 40 нМ 

для зразку 55 з 85% ее, що в кінцевому рахунку є 40 разів більше, ніж для 

природного карбінолу. 
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АНОТАЦІЯ 

Лістунов Д.П. Аналоги природних алкінілкарбінолів: синтез та оцінка як 

протиракових фармакофорів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, хімічний факультет, Київ, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена синтезу аналогів природних 

алкінілкарбінолів та дослідженню їх активності як цитотоксичних сполук.  

Проведено детальний структурний аналіз природних алкінілкарбінолів, що 

дозволило ідентифікувати фармакофорний фрагмент. Визначено основні варіаційні 

структурні фрагменти та проведено систематичну варіацію чотирьох основних 

параметрів (типу і кількості кратних зв’язків, довжини алкільного ланцюгу, 

конфігурації асиметричного центру і подвійного зв’язку).  

Досліджено вплив кількості фармакофорних одиниць в молекулі на рівень 

біологічної активності, встановлено залежність між рівнем біологічної активності та 
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абсолютною конфігурацією асиметричного центру карбінолу і довжиною 

зв’язуючого лінкера. 

Здійснено дослідження локалізації алкінілкарбінолів в клітині з 

використанням сполук з фрагментом флуорофору у молекулі. Встановлено 

наявність неспецифічного мічення в області ендоплазматичного ретикулуму. 

Виявлено, що більшість синтезованих сполук проявляють помітний рівень 

цитотоксичної активності. 

Ключові слова: реакція Каррейра, реакція Пу, алкенілалкініл-, діалкініл-, 

алленілалкінілкарбіноли, цитотоксичність, НСТ116. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Листунов Д.П. Аналоги природных алкинилкарбинолов: синтез и оценка 

как протираковых фармакофоров. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 – органическая химия. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2015. 

Диссертационная робота посвящена синтезу аналогов природных 

алкинилкарбинолов и исследованию их активности в качестве цитотоксичных 

соединений. 

Проведено детальный структурный анализ природных алкинилкарбинолов, что 

позволило идентифицировать фармакофорный фрагмент. Определено основные 

вариационные структурные фрагменты и проведено систематическую вариацию 

четырех основных параметров (типа и количества кратных связей, длины 

алкильного заместителя, конфигурации асимметричного центра и двойной связи). 

Исследовано влияние количества фармакофорных единиц в молекуле на 

уровень биологической активности. 

Выполнено исследование по изучению локализации алкинилкарбинолов в 

клетке с применением соединений с фрагментом флуорофора в молекуле. 

Установлено наличие неспецифического маркирования в области 

эндоплазматического ретикулума. 

Обнаружено, что большинство синтезированных соединений проявляют 

заметный уровень цитотоксической активности.  

Ключевые слова: реакція Каррейра, реакція Пу, алкенилалкинил-, диалкинил-, 

алленилалкинилкарбинолы, цитотоксичность, НСТ116. 

 

SUMMARY  

Listunov D.P. Functional alkynylcarbinols synthesis and their analogous 

evaluation as pharmacophores. – Manuscript. 

Thesis for candidate’s degree by specialty 02.00.03 – organic chemistry. –  Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2015. 
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The thesis concerns the synthesis and evaluation of the antitumor properties of 

analogues of natural products extracted from marine sponges.  

The structural analysis of natural alkynylcarbinols was conducted that allowed a clear 

pharmacophore fragment identifying. The systematic chemical synthesis-driven four 

parameter structure-activity relationship study from the (S,E)-eicos-4-en-1-yl-3-ol natural 

reference reveled the novel non-natural dehydro derivative as an unprecedented anti-

tumoral pharmacophore. Subsequently the influences of the lipidic chain length, type and 

quantity of bond unsaturation, absolute configuration of the carbinol center on the 

biological activity are confirmed. The results also establish the requirement of a free 

hydroxyl group, a secondary carbinol center, and a truly C2-unsaturated substituent of 

alkynylcarbinol motif. The cytotoxic activity was tightly associated with the presence of 

unsaturations on both sides of the carbinol center.  

Identified and optimized conditions of Carreira’s reaction with acetylenic aldehydes 

have enabled to synthesize the series of chiral dialkynylcarbinols. 

The Pu’s and modified Carreira’s methods for asymmetric alkynylation of enals and 

ynals were shown to be efficient in the synthesis of C2-symmetrical doubled-headed 

acetylenic lipids featuring two alkynylcarbinol pharmacophoric units. In the mono-

functional version of the Pu’s method from enals, the formation of an (S)-configured 

alkenyl-alkynylcarbinol center using (R)-BINOL as a chiral inducer was demonstrated by 

X-ray diffraction analysis. In the di-functional version, double-induction effects were 

evidenced, and the method allowed the first stereoselective double elongation approach to 

the natural compound. Preparation of the hitherto unknown bis-dehydro analogues of the 

natural analogue was also performed using the previously disclosed modified Carreira’s 

method for ynal substrates. Whereas a one-pot procedure directly afforded the chiral C2-

symmetrical d/l stereoisomers according to a bi-directional strategy, a sequential two-step 

approach allowed the preparation of the meso isomer.  

The influence of quantity of pharmacophoric units on the biological activity levels in 

C2-symmetrical alkynylcarbinols was evaluated. Also the strong cytotoxity dependence on 

absolute configuration of carbinol centre and linker length was observed.  

The optical cell imaging experiments for identifying of possible cellular targets of 

lipidic alkynylcarbinols, highlighted as potent antitumoral pharmacophore, were 

conducted through the ω-fluorophore labeled dialkynylcarbinoles.  

The synthesized compounds were submitted to cytotoxicity assays. Almost all of 

them have displayed the remarkable level of cytotoxic activity against HCT116 cell line 

and could be novel hits for drug candidate development. 

Keywords: Carreira’s reaction, Pu’s reaction, alkenylalkynyl-, dialkynyl-, 

allenylalkynylcarbinoles, cytotoxicity, HCT116. 

 


