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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Однією з найважливіших задач органічної хімії була і є 

розробка методів синтезу сполук, що можуть використовуватися для створення 

лікарських засобів. Тому не дивно, що розвиток нових підходів до пошуку ліків 

завжди спричиняв появу новітніх концепцій органічного синтезу. Серед таких 

концепцій, що з’явилися останнім часом, порівняно новим є лідер-орієнтований 

синтез (термін було введено у 2012 році). Наріжним каменем цієї стратегії є 

врахування важливості фізико-хімічних та структурних характеристик сполук, що 

синтезуються, вже на початкових етапах їх дизайну. Оскільки оптимізація структури 

сполук в процесі розробки лікарського засобу часто супроводжується збільшеням як 

їх молекулярної маси, так і ліпофільності, було висловлено припущення про те, що 

речовини для скринінгу мають бути схожими не на кінцевий лікарський засіб, а на 

сполуку-лідер, тобто відповідати більш жорстким критеріям щодо згаданих вище 

показників – іншими словами, бути лідер-подібними. Черчером та співробітниками 

було запропоновано наступні критерії лідер-подібності: молекулярна маса 200 – 350, 

LogP –1 – 3; уникання реакційноздатних груп, надання переваг молекулам з нижчим 

вмістом ароматичних фрагментів (вищою тривимірністю). Основною задачею лідер-

орієнтованого синтезу є розробка підходів до лідер-подібних сполук відповідно до 

перелічених критеріїв; ці підходи до того ж мають бути сумісні з вимогами 

паралельного синтезу, тобто бути здатними продукувати бібліотеки сполук з 

високою ефективністю. 

На відміну від інших подібних концепцій, лідер-орієнтований синтез до цього 

часу отримав недостатньо уваги з боку дослідників, і по сьогодні питання про те, які 

ж методи можуть відповідати його критеріям, залишається без остаточної відповіді. 

Дотепер найчастіше розглядався підхід, що ґрунтується на використанні у відомих і 

добре досліджених перетвореннях паралельного синтезу нових будівельних блоків з 

оптимальними фізико-хімічними та структурними параметрами. Щоб відповідати 

критеріям лідер-орієнтованого синтезу, такі будівельні блоки повинні бути 

низькомолекулярними, порівняно гідрофільними, конформаційно обмеженими та 

збалансованими з точки зору кількості sp
3
-гібридних атомів. З іншого боку, вони 

повинні характеризуватися достатньою новизною, а також забезпечувати значне 

молекулярне різноманіття бібліотек сполук, синтезованих на їх основі. 

Хоча одними з найбільш популярних у медичній хімії є монофункціональні 

будівельні блоки, вони забезпечують порівняно невелике різноманіття їх похідних. З 

урахуванням можливих проблем селективності, оптимальними для генерування 

значного молекулярного різноманіття без суттєвих синтетичних ускладнень є 

біфункціональні будівельні блоки з ортогональною реакційною здатністю 

функціональних груп (або ж монозахищені похідні). 

Оскільки амінопохідні та карбонові кислоти є одними з класів сполук, що 

найбільше використовуються у медичній хімії, особливо цікавими є нові 

низькомолекулярні гідрофільні циклічні sp
3
-збагачені моно- та біфункціональні 

будівельні блоки, які містять саме ці функціональні групи або їх ізостери (тобто 

циклічні амінокислоти, їх похідні та аналоги). Слід зазначити, що поряд з їх 

використанням для створення лікарських засобів, циклічні конформаційно обмежені 
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амінокислоти знаходять широке застосування і в інших галузях хімії та суміжних 

наук, зокрема, в дизайні модельних пептидів, пептидоміметиків та інших біологічно 

активних сполук, а також в асиметричному синтезі. 

Одним з можливих підходів до вирішення задач лідер-орієнтованого синтезу 

також є розробка методів паралельного синтезу, що могли б використовувати 

широко доступні будівельні блоки і при цьому відповідали б його критеріям. Цей 

підхід є набагато складнішим з точки зору реалізації і до публікації результатів 

даного дисертаційного дослідження у літературі не висвітлювався взагалі, хоча й 

видається надзвичайно перспективним. 

Важливим, хоча і другорядним аспектом дослідження лідер-подібних сполук є 

розробка інструментів для передбачення та аналізу їх фізико-хімічних та 

структурних характеристик. Тоді як у випадку параметрів на кшталт молекулярної 

маси та гідрофільності такі інструменти або взагалі очевидні, або ж наявні 

порівняно давно, оцінка такої важливої характеристики як тривимірність є менш 

однозначною. Більшість відомих на сьогодні параметрів, ґрунтуються на загальній 

формі молекули без врахування відносного розташування важливих функціональних 

груп. Тому актуальною задачею є розробка інструментів для опису тривимірності 

лідер-подібних сполук, що враховує згаданий структурний аспект. 

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

виконувалася у рамках держбюджетних тем «Нові гетероциклічні сполуки – 

ефективні джерела біологічно активних речовин, флуоресцентних зондів, 

модифікаторів супрамолекулярних об’єктів» – № 11БФ037-02, «Дизайн, синтез та 

дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних 

лікарських засобів з широким спектром дії» – № 16БФ037-02, «Перспективні 

молекулярні інструменти на основі природних та синтетичних (карбо)гетероциклів 

для вирішення проблем хімії, медицини, промисловості» – № 19БФ037-03. 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи був синтез та розробка 

підходів до вивчення лідер-подібних хімічних сполук циклічних амінокислот, їх 

похідних та аналогів. 

Для досягнення поставленої мети було необхідно розв’язати наступні задачі: 

 розробка методів синтезу циклічних конформаційно обмежених sp
3
-збагачених 

амінокислот, їх похідних та аналогів – будівельних блоків для лідер-орієнто-

ваного синтезу; 

 розробка методів паралельного синтезу, що здатні генерувати лідер-подібні 

хімічні сполуки; 

 розробка інструменту теоретичного опису тривимірності як одного з критеріїв 

лідер-подібності. 

Об’єкт дослідження – циклічні амінокислоти, їх похідні та аналоги. 

Предмет дослідження – методи синтезу та критерії тривимірності лідер-

подібних сполук. 

Методи дослідження: органічний синтез, ЯМР, ІЧ спектроскопія, мас-

спектрометрія, елементний аналіз, поляриметрія, ренгеноструктурний аналіз, 

хроматографія, квантовохімічні та хемоінформатичні розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано стратегію 

одержання нових Boc-захищених циклопропановмісних амінокислот (4,5-метано-β-
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проліну та 5-азаспіро[2.4]гептан-6-карбонової кислоти), а також відомої раніше 

рацемічної 3,4-метаноніпекотинової кислоти, що ґрунтується на застосуванні для 

проведення циклопропанування модифікованої реакції Сімонса-Сміта. В процесі 

знайдено підхід до масштабованого синтезу метил-5-оксопіролидин-3-карбоксилату 

– ключового інтермедіату в одній із запропонованих синтетичних схем. Також 

вперше розроблено багатостадійний підхід до синтезу оптично чистої (1R,6S)-3,4-

метаноніпекотинової кислоти. 

Виявлено незвичайне перегрупування похідної 1-окса-6-азаспіро[2.5]октану, 

яке дозволило отримати похідні 5-заміщеного 2-азабіцикло[3.1.0]гексану і було 

використано для синтезу N-Boc-2,3-метано--проліну – похідної нової біциклічної 

амінокислоти. 

Синтетичну методологію, що ґрунтується на використанні тандему реакції 

Штрекера – внутрішньомолекулярної нуклеофільної циклізації, було розширено на 

нові типи субстратів, що дозволило здійснити синтез обох енантіомерів цис-2,3-

пропанопроліну, ахіральних конформаційно обмежених аналогів піпеколінової 

кислоти, а також діамінокислоти на основі 2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептану. Для 

2,4-етанопроліну, де ця методологія була недостатньо ефективною, було розроблено 

новий альтернативний підхід до синтезу. 

З використанням стратегії внутрішньомолекулярної диференціації фун-

кціональних груп у відповідних циклічних амінодіестерах було синтезовано нові 

біциклічні аналоги ніпекотинової кислоти – 3,5-метаноніпекотинову, 3,6-

метаноніпекотинову та 2-азабіцикло[2.2.2]октан-4-карбонову кислоти. 

Серед синтезованих біциклічних -амінокислот знайдено новий тип 

ефективних органокаталізаторів асиметричного -бензилювання альдегідів, а саме, 

хіральні біциклічні аналоги проліну з містком, що з’єднує положення 2 та 4. 

Розроблено препаративний підхід до синтезу серії конформаційно обмежених 

насичених гетероциклічних аміносульфонілхлоридів, використовуючи як вихідні 

сполуки легкодоступні Cbz-захищені аміноспирти. Для пептидоміметиків із 

залишками аміносульфонових кислот у кристалічному стані вперше зафіксовано 

утворення вигинів за участі цих залишків. 

Було розроблено просту та ефективну процедуру амінування 5-сульфоніл-

тетразолів, зокрема похідних 1-(піролідин-2-ілметил)-1H-тетразолу. Також було 

запропоновано зручний метод синтезу 1-(піролідин-2-іл)-1H-азолів, 1-(піперидин-2-

іл)-1H-азолів та 1-(піперидин-3-іл)-1H-1,2,4-триазолів шляхом алкілювання азолів (а 

саме піразолів, імідазолів та триазолів) за участі мезилату N-Cbz-пролінолу або його 

аналогів з наступним зняттям захисної групи. 

Розроблено зручні та регіоселективні підходи до синтезу N-заміщених похідних 

піразолів, які містять фрагменти гетероаліфатичних амінів, анельованих за гранями 

[3,4-c] або [4,3-c] – 2,4,5,7-тетрагідропіроло[3,4-c]піразолу, 4,5,6,7-тетрагідро-

піразоло[3,4-с]піридину, 4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-с]піридину та 2,4,5,6,7,8-

гексагідропіразоло[3,4-с]азепіну. 

Вперше показано, що класична реакція Кастаньолі-Кушмана за участю 

аліциклічних ангідридів може успішно застосовуватись в умовах паралельного 

синтезу в однореакторному варіанті для одержання бібліотек лідер-подібних сполук. 

Розроблений метод виявився ефективним для синтезу відповідних карбонових 
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кислот і в кількостях, необхідних для їх використання як будівельних блоків для 

лідер-орієнтованого синтезу. 

Запропоновано інструмент для вивчення тривимірності циклічних систем – 

діаграми вихідних векторів (ДВВ), що враховує відносне розташування важливих 

функціональних груп у молекулах. З використанням цього підходу вперше 

проведено аналіз тривимірності найпростіших дизаміщених насичених карбо- та 

гетероциклічних систем, а також біциклічних конформаційно обмежених діамінів. 

Практичне значення одержаних результатів. В результаті роботи 

синтезовано 60 лідер-орієнтованих будівельних блоків – циклічних амінокислот, їх 

похідних та аналогів. Одержані сполуки внаслідок використаного у роботі дизайну 

мають значний потенціал для синтезу бібліотек лідер-подібних сполук і вже 

знаходять застосування у створенні лікарських засобів. 

Розроблено препаративні методи синтезу біциклічних циклопропановмісних - 

та -амінокислот з ендоциклічним атомом нітрогену, інших біциклічних - та -

амінокислот з ендоциклічним атомом нітрогену та карбоксильною групою у 

вузловому положенні, а також амінокислот на основі (аза)спіро[3.3]гептану, що є 

придатними для одержання перелічених сполук у грамових кількостях. 

Розширено межі застосування тандему реакції Штрекера – внутрішньомоле-

кулярної нуклеофільної циклізації на конденсовані біциклічні аналоги проліну, 

біциклічні аналоги піпеколінової кислоти та біциклічні діамінокислоти, що 

відкриває перспективи одержання широкого кола функціоналізованих похідних 

згаданих типів біциклічних систем. 

Синтезовані біциклічні амінокислоти є перспективними органокаталізаторами 

для асиметричного синтезу, що підтверджено на прикладі реакції асиметричного -

алкілювання розгалужених альдегідів. 

Розроблено методи синтезу конформаційно обмежених N-заміщених аміно-

сульфонілхлоридів у багатограмових кількостях, що відкриває можливість 

одержання нових пептидоміметиків та потенційних біологічно активних сполук на 

їх основі. Зафіксовані елементи вторинної структури пептидосульфонамідів на 

основі 2-піролідинілметансульфонової кислоти є підґрунтям для пошуку нових 

аналогів пептидів з незвичайною просторовою будовою. 

Формілювання гідразонів аліфатичних кетонів в умовах реакції Вільсмеєра-

Хаака є придатним для синтезу різноманітних несиметричних тризаміщених 

похідних піразолу з аліфатичними замісниками, зокрема, N-заміщених піразолів, 

конденсованих з гетероаліфатичними амінами. 

Розроблена методика проведення реакції Кастаньолі-Кушмана є зручним 

методом однореакторного синтезу бібліотек лідер-подібних сполук з високим 

різноманіттям. 

Діаграми вихідних векторів є перспективним інструментом аналізу 

тривимірності молекул, зокрема, для ідентифікації конформерів з аномальними 

геометричними параметрами, для класифікації конформаційного простору 

дизаміщених скафолдів будь-якої будови, як підґрунтя для направленого дизайну 

порівняно складних (зокрема, біциклічних) скафолдів, для раціонального заміщення 

скафолдів у медичній хімії, при побудові залежності структура – властивість (якщо 

просторове розташування функціональних груп є визначальним фактором для цієї 



5 
 

 
 

властивості) і в загальному – як спосіб опису будови речовин, що доповнює інші 

широко вживані дескриптори тривимірності молекул на кшталт Fsp
3
 та головних 

моментів інерції (PMI). 

Особистий внесок здобувача є вирішальним на всіх етапах дослідження. 

Формування наукового напряму дисертаційної роботи, вибір об’єктів дослідження, 

генерування та обґрунтування ідей, систематизацію основної частини літературних 

даних, узагальнення та оформлення отриманих результатів було проведено автором 

самостійно. У постановці задач та обговоренні результатів дослідження, а також 

систематизації частини літературних даних брали участь науковий консультант, 

д.х.н., проф. Комаров І. В., д.х.н., ст. досл. Волочнюк Д. М., д.х.н., проф. Толмачов 

А. О., на окремих етапах роботи д.х.н., доц. Івонін С. П., д.х.н., доц. Рябухін С. В., 

к.х.н. Бійцева А. В., к.х.н. Радченко Д. С., проф. Катівієла К. (Іспанія), проф. Грот У. 

(Німеччина), проф. Ліст Б. (Німеччина). Синтез сполук для проведення досліджень, 

аналіз результатів спектральних досліджень та встановлення будови одержаних 

сполук було проведено разом з к.х.н. Тимцуніком А. В., Жершем С. А., к.х.н. 

Курпілем Б. Б., д.х.н., доц. Івоніним С. П., к.х.н. Радченком Д. С., Копиловою Н. А., 

Карпенком О. В., Івоном Є.М., Коханом С.О., Біленком В. А., к.х.н. Пановим Д. М., 

Адамовським М.І., к.х.н. Артамоновим О. С., к.х.н. Остапчуком Є. М., к.х.н. 

Гранатом Д. В., Ріпенком В., Криворучком Д. В. та Бур’яновим В. В. 

Рентгеноструктурний аналіз здійснено у співробітництві з групою д.х.н., проф. 

Шишкіна О. В. та з к.х.н. Русановим Е. Б. ІЧ-спектроскопічні дослідження 

проведено за участі Олійника Б. В. Квантовохімічні розрахунки проведено спільно з 

к.х.н. Хаврюченком О.В. та Притуляком Р. Хемоінформатичні розрахунки 

проведено спільно з Бабенком П, Раєвським О., Деменко Д. та Кудрею В. 

Дослідження органокаталітичної активності проводилися групою проф. Ліста Б. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідались і 

обговорювались на International symposium on medicinal chemistry, Vienna (Austria), 

2008; International symposium “Advanced Science in Organic Chemistry”, Miskhor 

(Ukraine), 2010; Одинадцятій Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів 

«Сучасні проблеми хімії», м. Київ, 2010; Дванадцятій Всеукраїнській конференції з 

міжнародною участю студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», м. Київ, 

2011; Тринадцятій Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів «Сучасні 

проблеми хімії», м. Київ, 2012; 11
th
 German peptide symposium, 18–21 March 2013, 

Garching bei München (Germany), 2013; Чотирнадцятій Міжнародній конференції 

студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, м. Київ, 2013; П’ятнадцятій 

Міжнародній конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, м. Київ, 

2014; International symposium on medicinal chemistry, Manchester (UK), 2016; IX
th
 

International conference in chemistry “Kyiv–Toulouse” dedicated to the 100
th

 anniversary 

of Fedir Babitchev, Kyiv, 2017; I
st
 International (XIth Ukrainian) scientific conference for 

students and young scientists “Current chemical problems”, Vinnytsya, 2018; International 

symposium on medicinal chemistry, Ljubljana (Slovenia), 2018. 

Публікації. Результати дисертації відображені у 41 публікаціях: 29 статтях у 

провідних міжнародних фахових журналах та 12 тезах доповідей на конференціях, у 

т.ч. 9 міжнародних. 
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Структура і обсяг роботи. Дисертація викладена на 624 сторінках і 

складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку використаних джерел (662 

найменуваня), а також додатків (259 сторінок), містить 91 рисунок, 160 схем та 11 

таблиць. Перший розділ (літературний огляд) присвячено сучасним концепціям, що 

виникли на межі органічного синтезу та пошуку лікарських засобів. У другому, 

третьому та четвертому розділах розглядаються синтетичні методи, що 

удосконалюють експериментальне дослідження лідер-подібного хімічного простору. 

П’ятий розділ присвячено інструментам для теоретичного дослідження лідер-

подібних молекул, зокрема їх тривимірності. У додатках розміщено опис 

експериментальної частини дисертаційної роботи, розширене обговорення 

літературних даних, а також опис розрахункових методів та окремі розрахункові 

дані. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Розділ 1 присвячено аналізу наукової літератури за темою дисертаційної 

роботи. Обговорено концепції, що панували в галузі створення лікарських засобів з 

часів поширення високоефективного скринінгу. Показано, що підґрунтям для їх 

виникнення стало розуміння необхідності врахування структурних особливостей, 

фізико-хімічних параметрів та різноманіття при відборі сполук, що 

використовуються для скринінгу. Висвітлено основні принципи синтезу, 

орієнтованого на різноманіття, біологічно орієнтованого синтезу, лідер-

орієнтованого синтезу, синтезу фрагментів та будівельних блоків для пошуку 

лікарських засобів та інших концепцій. 

Схема 1: 

 
Розділ 2 присвячено розробці методологій синтезу біциклічних конформаційно 

обмежених амінокислот. У підрозділі 2.2 увагу зосереджено на біциклічних 

циклопропановмісних амінокислотах з ендоциклічним атомом нітрогену 

аміногрупи, оскільки введення циклопропанового фрагменту в амінокислотні 

залишки є одним із зручних способів впливу на хімічні та біологічні властивості, а 

також конформаційну поведінку сполук, що може знайти практичне застосування як 

в медичній хімії, так і для проведення модельних досліджень пептидів. 

Запропонований підхід до синтезу таких амінокислот ґрунтувався на застосуванні 

реакції циклопропанування за Сімонсом-Смітом. Щоб продемонструвати 

ефективність такої стратегії, було обрано біциклічні амінокислоти (чи їх похідні) 1–
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4, вибір яких ґрунтувався на забезпеченні достатнього структурного різноманіття та 

відносній доступності відповідних вихідних сполук (Схема 1). 

Синтез N-Boc-4,5-метано--проліну. В першу чергу було розроблено підхід до 

отримання циклопропановмісного аналога β-проліну – 2-азабіцикло[3.1.0]гексан-4-

карбонової кислоти (або 4,5-метано-β-проліну, 1). Ключовим інтермедіатом у 

синтезі цієї сполуки був лактам 5. Слід зазначити, що жоден з описаних у літературі 

методів синтезу сполуки 5 не виявився придатним для масштабування, тому 

спочатку було потрібно розробити зручний альтернативний метод її синтезу. В 

основі представленого в роботі підходу до синтезу сполуки 5 була відома реакція 

ітаконової кислоти з N-нуклеофілами. Для спрощення процедури виділення та 

очистки проміжних продуктів в якості нуклеофіла було використано O-бензил-

гідроксиламін (6) (Схема 2). Варто зазначити, що дану синтетичну процедуру 

вдалося успішно масштабувати та отримати до 100 г продукту 5 за один 

синтетичний цикл з чистотою понад 95% без додаткової хроматографічної очистки. 

Схема 2: 

 
Схема 3: 

 

Подальше перетворення продукту 5 на відповідну Boc-похідну 7 проходило при 

використанні системи Boc2O – 4-(диметиламіно)піридин (DMAP). Наступне 

селективне відновлення піролідонового фрагменту в сполуці 7 проводили з 

використанням стехіометричної кількості діізобутилалюмінійгідриду (DIBAL) з 

отриманням циклічної геміамінальної похідної 8, подальша обробка якої трифлуоро-

оцтовим ангідридом в толуолі при –80 °С та наступною дією етилдіізопропіламіну 

на утворений in situ трифлуороацетат дозволила отримати єнамін 9 (Схема 3). 
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Циклопропанування продукту 9 проводили, використовуючи модифіковану 

реакцію Сімонса-Сміта, яка ґрунтувалася на застосуванні 2.5-кратного надлишку 

Et2Zn та ClCH2I. Реакція проходила з помірною діастереоселективністю та привела 

до діастереомерної суміші відповідних метилових естерів (1:3), подальший гідроліз 

яких в лужних умовах дозволив отримати суміш карбонових кислот з сумарним 

виходом 94%. Наступним кроком було перетворення отриманих кислот на алілові 

стери 10а та 10b, оскільки, як виявилось, ані метилові естери, ані карбонові кислоти 

не вдалось розділити за допомогою хроматографічних методів. Цей прийом 

виявився вдалим – сполуки 10a та 10b були розділені за допомогою колонкової 

хроматографії (вихід 19% та 61% виходячи із сполуки 9, відповідно). Остання стадія 

синтезу включала зняття алільного захисту з продуктів 10a і 10b під дією Pd(PPh3)4, 

що дозволило отримати Boc-захищені амінокислоти 11a та 11b з виходами 87% та 

92%, відповідно (Схема 4, dba – дибензиліденацетон). 

Схема 4: 

 
Синтез 3,4-метаноніпекотинової кислоти. Наступним етапом дослідження 

була розробка нового синтетичного підходу до синтезу 3,4-метаноніпекотинової 

кислоти (12) у рацемічній формі, який ґрунтувався на проведенні цикло-

пропанування аміноспирту 13 за Сімонсом-Смітом з чотирикратним надлишком 

Et2Zn – CH2I2, що дозволило отримати продукт 14 з виходом 53%. (Схема 5). Дану 

реакцію вдалось успішно масштабувати та отримати продукт 14 у 100-грамовій 

кількості. Після зміни захисної групи отримано спирт 15, двостадійне окиснення 

якого (спочатку реагентом Деса – Мартіна, потім з використанням реакції Пінніка) 

дозволило отримати Boc-захищену амінокислоту 16. Наступне зняття захисної групи 

в отриманому продукті за описаною методикою привело до отримання гідрохлориду 

амінокислоти 12. 

Схема 5: 

 
Для синтезу оптично чистої амінокислоти 12 була використана альтернативна 

стратегія (Схема 6). Спочатку було отримано відомий оптично чистий хлорид 18 у 

три стадії з природної (S)-яблучної кислоти (17). Подальша взаємодія хлориду 18 з 
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діетилмалонатом та NaH привела до утворення циклопропанової похідної 19, яка 

при дії NaN3 в ацетонітрилі привела до отримання азиду 20. Каталітичне гідрування 

20 супроводжувалося частковою циклізацією з отриманням суміші (S)-21 та (1R,6S)-

22. Повна циклізація відбувалась при кип'ятінні суміші із зворотним холодильником 

в метанолі. Подальше перетворення біциклічного лактону (1R,6S)-22 на оптично 

чисту амінокислоту (1R,6S)-12 (у вигляді гідрохлориду) проходило у п’ять стадій. 

Схема 6: 

 
Синтез 2,3-метано--проліну. Наступне завдання полягало в розробці підходу 

до побудови 2-азабіцикло[3.1.0]гексанового циклу, який дозволив би отримати 1,5-

дизаміщені похідні 2-азабіцикло[3.1.0]гексану, 

зокрема, N-Boc-2,3-метано--пролін. Однак 

виявилося, що циклопропанування сполуки 23 

за Сімонсом-Смітом не було успішним за 

жодних з перевірених умов; інші методи 

циклопропанування (зокрема, реакція Корі –

 Чайковського) також не були вдалими. 

Тому увагу було зосереджено на альтернативному підході, що ґрунтувався на 

рециклізації спіроциклічного епоксиду 25 за участі основ. Сполуку 25 було 

отримано з виходом 92% з використанням реакції Корі–Чайковського, виходячи з 

похідної 4-піперидону 24 (Схема 8). Продукт 27 утворювався з виходом 21% за дії 

на епоксид 25 системи втор-BuLi – N,N,N,N-тетраметилетилендіамін (TMEDA) з 

подальшою обробкою реакційної суміші водою. Виявилось, що конкурентно 

відбувалася безпосередня нуклеофільна атака металоорганічної сполуки на 

епоксидний фрагмент у сполуці 25, про що свідчило утворення алкену 26 з виходом 

55%. Незважаючи на це, синтез був добре відтворюваний та масштабований з 

отриманням 1.5 г продукту 27 за один синтетичний цикл. 

Схема 7: 
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Схема 8: 

 
Для підтвердження важливості розробленого синтетичного підходу отриманий 

спирт 27 було окиснено до раніше невідомої похідної 2,3-метано--проліну 2 з 

виходом 78%; в якості окисника використовувався KMnO4. 

Синтез N-Boc-5-азаспіро[2.4]гептан-6-карбонової кислоти. Ще одним 

завданням даної роботи була розробка зручного підходу до синтезу (6S)-5-аза-

спіро[2.4]гептан-6-карбонової кислоти (28). У цьому випадку синтез розпочинався з 

природного (2S,4R)-4-гідроксипроліну (29), який було перетворено на кетон 30 за 

відомим методом. Наступним кроком було олефінуваня продукту 30; виявилось, що 

в умовах класичної реакції Віттіга у випадку субстрату 30 відбувалась майже повна 

рацемізація, і алкен 31 був отриманий з виходом 38% та лише з 3% ее (Схема 9). 

Серед можливих альтернативних варіантів олефінування було обрано метод, що 

ґрунтується на використанні реагенту Теббе (32, Cp – циклопентадієніл). І дійсно, 

взаємодія сполуки 30 за реакцією Теббе проходила без рацемізації з отриманням (S)-

ізомеру 31 з виходом 25% (після колонкової хроматографії) та більш ніж 98% ee. 

Схема 9: 

 

Реакція Сімонса-Сміта за участі сполуки 31 за дещо модифікованих умов 

(Et2Zn, CH2I2 у присутності CF3COOH) супроводжувалась непоганими виходами 

бажаного продукту. Цілком очікувано, що за цих умов Boc-захисна група частково 

знімалася, і в результаті було отримано суміш продуктів (S)-33 та (S)-34, тому для 

отримання чистого продукту (S)-33 її піддавали Boc-захисту. Подальший лужний 

гідроліз (S)-33 завершувався отриманням Boc-похідної (S)-28, сумарний вихід якої 

склав 34% (виходячи із сполуки 31) (Схема 10). 

Схема 10: 
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Підрозділ 2.3 присвячено біциклічним амінокислотам з ендоциклічним 

атомом нітрогену аміногрупи та вузловим положенням карбоксильної групи, 

оскільки введення містка у положення, сусіднє з карбоксильною (а у випадку -амі-

нокислот – також і аміно-) групою може привести до найбільш цікавих з точки зору 

молекулярної геометрії наслідків, що обумовлює особливий інтерес до таких 

сполук. Першочерговим напрямом досліджень була розробка стратегій синтезу 

амінокислот обговорюваного типу, що можуть мати загальний характер. 

Так, для біциклічних -амінокислот увагу було зосереджено на методології, 

раніше розробленій автором та його колегами на кафедрі органічної хімії хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка для 

синтезу місткових біциклічних аналогів проліну, що грунтується на тандемі реакції 

Штрекера – внутрішньомолекулярної нуклеофільної циклізації -галогенокетонів (ці 

результати не входять до даного дисертаційного дослідження). Метою досліджень в 

рамках даної роботи було вивчення можливості розширення згаданої методології на 

інші класи біциклічних -амінокислот 35–39; передбачалося, що ключовими 

інтермедіатами для їх синтезу можуть бути циклічні кетони 40–42. 

 
Синтез цис-2,3-пропанопроліну. Спочатку тандем реакції Штрекера – внутрі-

шньомолекулярної нуклеофільної циклізації було застосовано для синтезу енантіо-

мерно чистого конденсованого біциклічного аналога проліну – 2,3-пропанопроліну 

(35). Необхідний для ключової стадії γ-бромокетон 43 отримано з комерційно 

доступного етил 2-оксоциклопентан-карбоксилату за літературною методикою. 

Ключовою стадією синтезу в запропонованій послідовності була взаємодія сполуки 

43 з хіральним амінонітрилом 44, що містив у своїй структурі (1S)-(α)-феніл-

етиламіновий фрагмент. Слід зазначити, що реакція γ-бромокетона 43 з хіральним 

нітрилом 44 проходила з утворенням суміші двох діастереомерів із загальним 

виходом 60% (Схема 11), хоча теоретично у цьому випадку можливе утворення 

чотирьох стереоізомерів. Хроматографічне очищення дозволило отримати 

діастереомери 45 в оптично чистому вигляді. 

Наступним кроком був синтез цільових амінокислот з кожного діастереомера 

45. Гідроліз амінонітрилів при кип’ятінні продукту 45 у водному HCl не приводив 

до очікуваних амінокислот; замість цього спостерігалося відщеплення HCN. Тому 

було використано двостадійний гідроліз нітрильної групи в продукті 45: на першій 

стадії з 2-ціанопіролідинів 45 були отримані відповідні аміди 46, гідроліз яких 

завершувався утворенням амінокислот 47, які були використані у наступній стадії 
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без виділення. Відщеплення (1S)-(α)-фенілетиламінового фрагмента в сполуках 47 

було здійснено шляхом гідрогенолізу у присутності 10% Pd-C. Кінцеві цвіттеріонні 

амінокислоти 35 були виділені за допомогою іонообмінної хроматографії. 

Схема 11: 

 

 
Синтез біциклічних аналогів піпеколінової кислоти. Синтез біциклічних 

амінокислот 36, 37 та 38 розпочинався одержанням за відомими методиками від-

повідних -функціоналізованих кетонів 48, 49, 50. Ключова стадія – тандем реакції 

Штрекера та внутрішньомолекулярної нуклеофільної циклізації зазначених кетонів 

– проходила досить легко у присутності ацетонціаногідрину та бензиламіну та 

завершувалась утворенням відповідних α-амінонітрилів 51, 52 та 53. Подальший 

гідроліз отриманих сполук проходив під дією хлоридної кислоти, а наступне зняття 

захисної групи шляхом відновлювального гідрогенолізу завершувалося утворенням 

бажаних аналогів піпеколінової кислоти – сполук 36, 37 та 38, відповідно (Схема 

12). 

Схема 12: 

 

Синтез ,-діамінокислоти – похідної 2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептану. Синтез 

ортогонально захищеної похідної біциклічної конформаційно жорсткої ,-

діамінокислоти 39 – похідної 2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептану – з використанням 
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згаданої вище синтетичної методології вимагав ретельної оптимізації умов 

проведення реакцій. Необхідний для реалізації цієї методології вихідний кетон 54 

було отримано з природного (2S,4R)-4-гідроксипроліну 13 у сім стадій. Ключову 

стадію синтезу – тандем реакції Штрекера – внутрішньомолекулярної нуклеофільної 

циклізації проводили шляхом кип’ятіння з бензиламіном та ацетонціангідрином у 

метанольному чи ацетонітрильному розчині (Схема 13). Як і очікувалось, похідна 

2,5-діазабіциклогептану 55 утворювалась в обох випадках, але виходи були доволі 

низькі – 11% та 24%, відповідно. У випадку використання в якості розчинника 

MeOH утворювався несподіваний побічний продукт 57, тоді як у при використанні 

MeCN – не менш несподіваний пірол 56. Гідроліз біциклічного амінонітрилу 55 

дозволив отримати монозахищену амінокислоту 58 у вигляді дигідрохлориду з 

виходом 83%, яка в подальшому була перетворена на цільову сполуку 392HCl 

шляхом каталітичного дебензилювання. 

Схема 13: 

 

 

Альтернативний підхід до синтезу 2,4-етанопроліну. У попередніх 

дослідженнях автора та його колег повідомлялося про синтез 2-азабіцикло[2.2.1]-

гептан-1-карбонової кислоти (2,4-етанопроліну, 59) – жорсткого біциклічного 

аналога проліну, який ґрунтувався на використанні тандему реакції Штрекера – 

внутрішньомолекулярної нуклеофільної циклізації. Хоча розроблена раніше 

синтетична схема містила лише 5 стадій, загальний вихід цільової амінокислоти 

складав лише 2%. В даній частині роботи було розроблено альтернативний та більш 

практичний підхід до синтезу 2,4-етанопроліну, який зображено на Схемі 14. 

Схема 14: 
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Біциклічні аналоги проліну – органокаталізатори в асиметричній реакції α-

алкілювання альдегідів. Широко відомо, що пролін та його аналоги часто є 

ефективними органокаталізаторами в асиметричному синтезі. Тому було вирішено 

перевірити синтезовані у даній роботі α-амінокислоти у цій якості. Як модельну 

реакцію було обрано асиметричне α-алкілювання карбонільних сполук 

алкілгалогенідами, що до цього уже вивчалося групою проф. Б. Ліста (Німеччина). 

Зокрема, було вивчено каталітичну реакцію енантіоселективного α-бензилювання α-

розгалужених альдегідів. Досліджувались такі органокаталізатори, як (S)-пролін, (S)-

α-метилпролін, відомий аналог проліну 60, а також синтезовані в рамках цього 

дисертаційного дослідження біциклічні аналоги проліну 35 та 59. Виявилося, що 

пролін та його моноциклічні аналоги призводили до утворення рацемічних сумішей, 

тоді як сполука 59 проявила непоганий рівень енантіоселективності (еe 81%), а 

синтезований автором та співробітниками раніше аналог проліну 60 виявився ще 

більш ефективним (ee до 96%). 

 

Підрозділ 2.4 присвячено синтезу біциклічних місткових аналогів 

ніпекотинової кислоти – сполук 61–63 – на основі підходу, що ґрунтується на 

внутрішньомолекулярній диференціації функціональних груп в ключових 

проміжних сполуках (Схема 15). Перевагою даної стратегії є усунення труднощів, 

пов'язаних з утворенням та розділенням діастереоізомерних сумішей, а також із 

хемоселективністю перетворень, оскільки за рахунок циклічної будови ключового 

інтермедіату нуклеофільна група розташована у структурі таким чином, що може 

відбуватись її взаємодія лише з однією з наявних електрофільних груп. 

Синтез ключових сполук 64–66, 

необхідних для одержання амінокислот 

61–63 ґрунтувався на розроблених 

групою автора багатостадійних послі-

довностях реакцій. Ключову стадію 

синтезу – внутрішньомолекулярну ди-

ференціацію функціональних груп – 

для сполуки 64 було здійснено при 

кип’ятінні з метилатом натрію в 

метанолі (Схема 16). Одночасно з циклізацією відбувалась переестерифікація, яка 

приводила до утворення біциклічного метилового естеру 67 з виходом 78%. 

Циклізація сполуки 65, а також (R)- та (S)-66 в даних умовах була неефективною. В 

результаті подальшої оптимізації умов було знайдено, що циклізація сполуки 65 

може бути здійснена за участі триметилалюмінію з утворенням біциклічного 

лактаму 62 з виходом 42%. У випадку (R)- та (S)-66 виявилось, що біциклічні 

лактами 69 можуть бути утворені з виходом 80–88% при кип’ятінні обох 

енантіомерів 66HCl з надлишком Cs2CO3 у метанолі. 

Схема 15: 
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Перетворення лактаму 67 на цільову 

амінокислоту 61 було здійснено в декілька 

стадій, які включали відновлення сполуки 

67 за допомогою BH3Me2S з утворенням 

відповідного спирту 70 з виходом 67% 

(Схема 17). Подальші синтетичні пере-

творення ґрунтувались на окисненні про-

дукту 70 в дві стадії – при взаємодії з 

реагентом Деса – Мартіна та окисненням 

проміжного альдегіду 71 за Пінніком, що 

дозволило отримати Boc-захищену аміно-

кислоту 72 із сумарним виходом 63% 

(виходячи з продукту 70). Зняття захисної 

групи в сполуці 72 було здійснено за 

стандартною процедурою з отриманням 

відповідної амінокислоти 61 у вигляді 

гідрохлориду з виходом 85%.  

Для синтезу цільової амінокислоти 62 

з лактаму 68 на заключних стадіях синтезу був використаний дещо інший 

синтетичний підхід (Схема 18). Так, в першу чергу був проведений захист амідної 

групи у сполуці 68, який привів до утворення сполуки 73 з кількісним виходом. 

Подальше селективне відновлення 73 було здійснене шляхом послідовної дії DIBAL 

та Et3SiH, що дозволило отримати сполуку 75 із загальним виходом 86%. Зняття 

захисних груп в сполуці 75 було здійснено в дві стадії з отриманням бажаної 

амінокислоти 62 у вигляді гідрохлориду. 

Схема 17: 

 

Для одержання амінокислоти 63 була застосована схожа послідовність 

перетворень. Так, відновлення обох енантіомерів 69 комплексом BH3Me2S 

приводило до утворення відповідних Boc-захищених аміноспиртів 77, двостадійне 

окиснення яких в умовах, що описані вище для синтезу сполук 72, дозволило 

отримати Boc-захищені амінокислоти (R,R)- та (S,S)-78 (Схема 19). Нарешті, зняття 

Схема 16: 
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Boc-захисту з обох енантіомерів 78 привело до одержання цільових амінокислот 

(R,R)-63 та (S,S)-63 у вигляді гідрохлоридів, вихід яких склав 85% та 92%, 

відповідно. 

Схема 18: 

 
Схема 19: 

 

Підрозділ 2.5 присвячено методам синтезу спіроциклічних циклобутано-

вмісних амінокислот. Синтезовані у попередніх підрозділах біциклічні 

амінокислоти переважно мали конденсовану чи місткову будову. Беручи до уваги 

цей факт, а також вимоги лідер-орієнтованості (а саме мінімізацію молекулярної 

маси синтезованих продуктів), подальші зусилля було зосереджено на 

циклобутановмісних спіроциклічних похідних, оскільки циклобутан є мінімальною 

структурною модифікацією, що не призводить до значних змін у хімічній поведінці 

відповідних сполук. Зокрема, було заплановано синтез амінокислот із (аза)спіро-

[3.3]гептановим скелетом – аналогів глутамінової кислоти, орнітину та γ-аміно-

масляної кислоти. 

Схема 20: 
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В першу чергу було розроблено підхід до синтезу аналога глутамінової кислоти 

79. Для знаходження оптимальних умов побудови спіро[3.3]гептанового фрагмента 

та виділення цільової сполуки спочатку було розроблено метод її синтезу у 

рацемічній формі (Схема 20); бажану амінокислоту (±)-79 було отримано із 

загальним виходом 8%. 

Синтез обох енантіомерів 79a та 79b ґрунтувався на розділенні відповідних 

діастереомерних похідних (Схема 21), вихідною сполукою для синтезу яких був 

кеталь 80. Проведення повного гідролізу 80 привело до утворення кетодикарбонової 

кислоти 81, наступні декарбоксилювання та естерифікація якої дали метиловий 

естер 82. Асиметрична реакція Штрекера за участі сполуки 82 проходила з дуже 

низькою діастереоселективністю, однак за рахунок використання хірального (R)-α-

фенілгліцинолу вдалося провести хроматографічне розділення суміші 

діастереомерів 83а та 83b. Подальший гідроліз нітрильної та естерної груп в 

сполуках 83a та 83b після попереднього видалення (R)-α-фенілгліцинольного 

фрагменту за допомогою тетраацетату плюмбуму було здійснено при довготрива-

лому нагріванні з 6 М HCl. 

Схема 21: 

 

Наступним етапом досліджень був синтез аналога орнітину – сполуки 84. У 

цьому випадку в якості вихідної сполуки був застосований дибромід 85, який був 

успішно перетворений на димезилат 86. Подальша взаємодія сполуки 86 з 

тозиламідом в м'яких осно́вних умовах дозволила побудувати 2-азаспіро[3.3]-

гептанову систему, а подальше зняття захисної групи в сполуці 87 привело до 

отримання кетону 88. Наступна реакція Бухерера – Ліба за участі 88 дозволила 

отримати диспіроциклічний гідантоїн 89. Подальші перетворення ґрунтувались на 

утворенні Boc-похідної 90, отриманої зі сполуки 89. Проведення двостадійного 

гідролізу продукту 90 дозволило отримати амінокислоту 84, яка була успішно 

виділена з використанням іонообмінної хроматографії (Схема 22). 
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Схема 22: 

 

Для синтезу амінокислоти 91, яка є аналогом γ-аміномасляної кислоти, в якості 

вихідної сполуки був застосований комерційно доступний дибромід 92. Проведення 

алкілювання дибромідом 92 діізопропілмалонату завершувалось утворенням 

спіроциклічного ацеталю 93. Наступне зняття захисту та перетворення функціо-

нальних груп дозволили побудувати азетидиновий цикл у сполуці 94 (Схема 23). 

Проведення гідролізу та подальшого декарбоксилювання діестеру 94 завершувалось 

утворенням карбонової кислоти 95. Слід відзначити, що для декарбоксилювання в 

якості розчинника був використаний піридин (Py). Нарешті, зняття тозильного 

захисту в сполуці 95 дозволило отримати амінокислоту 91, яка, як і в попередньому 

випадку, була виділена за допомогою іонообмінної хроматографії (Схема 23). 

Схема 23: 

 

Розділ 3 присвячено розробці методології синтезу циклічних конформаційно 

обмежених будівельних блоків, яка грунтується на ідеї ізостерних заміщень в 

амінокислотах та їх амідних похідних. Зокрема, було розроблено підхід до 

синтезу N-захищених похідних гетероаліфатичних аміносульфонілхлоридів 96a–i 

(підрозділ 3.1.2). Запропонована послідовність реакцій ґрунтувалася на наступних 

перетвореннях: мезилюванні похідних аміноспиртів 97, нуклеофільному заміщенні 
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дією тіоацетату в ДМФА при 55–80 C з утворенням похідних 99 та 

окиснювальному хлоруванні до цільових сульфонілхлоридів 96 (Схема 24). 

Схема 24: 

 

 

У випадку застосування первинних спиртів запропонований метод дозволив 

отримати відповідні сульфонілхлориди 96d, 96e, 96g та 96h з загальними виходами 

51%, 88%, 77% та 41%, відповідно. Варто зазначити, що синтез порівняно 

напруженого азетидиновмісного сульфонілхлориду 96i за цією ж схемою також 

виявився успішним, хоча його загальний вихід і був дещо нижчим (36%). 

Для синтезу похідної 96f розроблений метод виявився невдалим. Синтезований 

із відповідного спирту мезилат зазнавав внутрішньомолекулярної циклізації з 

утворенням відповідної біциклічної похідної оксазолідинону. Тому для синтезу 

сполуки 96f синтетична послідовність було дещо змінена. Так, спершу із 

відповідного Cbz-захищеного хлориду 100 була отримана похідна 101f (Схема 25). 

Подальше хлорування 101f завершувалось синтезом цільового сульфонілхлориду 

96f з виходом 91%. 

Схема 25: 

 

У випадку вторинних спиртів відповідні мезилати вдалося отримати з високими 

виходами. Однак виявилось, що взаємодія їх з тіоацетатом в застосовуваних умовах 

супроводжувалась елімінуванням з утворенням побічних продуктів – відповідних 

алкенів. Хоча ці побічні продукти легко відділялись колонковою хроматографією, їх 

утворення зменшило виходи бажаних сполук; особливо суттєвим це було для 

похідної 3-заміщеного піперидину (вихід на стадії 9899 у цьому випадку становив 
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лише 28%). Подальше хлорування отриманих тіоацетатів привело до синтезу 

цільових сульфонілхлоридів. 

Підрозділ 3.1.3 присвячено обговоренню модельних пептидоміметиків на 

основі гетероаліфатичних аміносульфонових кислот. Як об’єкти дослідження у 

даній частині роботи було обрано пептидоміметики із залишками піролідинметан-

сульфонової кислоти (2-PyMS), що є найближчим аналогом проліну, а також 

ахіральних аміносульфонових кислот – 3-азетидинсульфонової кислоти (3AzeS) та 

4-піперидинметансульфонової кислоти (4PiMS), оскільки для випадку α-

амінокислот раніше було показано, що залишки ахіральних конформаційно 

обмежених молекул у пептидах чи пептидоміметиках можуть виявляти цікаву 

конформаційну поведінку. В результаті проведених досліджень для залишку 2-

піролідинметансульфонової кислоти (2PyMS) вперше було продемонстровано 

можливість утворення вигинів. Зокрема, у твердому стані пептидоміметик PhC(O)–

2PyMS–Phe–NHiPr набуває конформації -вигину, що не стабілізована 

внутрішньомолекулярним водневим зв’язком і може бути класифікована як -вигин 

IV типу; для пептидоміметика PhC(O)–Ala–2PyMS–Phe–NHiPr характерний -вигин 

з незвичною цис-конформацією амідного зв’язку, утворений піролідиновим атомом 

нітрогену залишку 2PyMS. Ці згорнуті конформації у випадку досліджуваних 

модельних сполук виявилися недостатньо стійкими і в розчині не зберігалися; тим 

не менш, 2-піролідинметансульфонова кислота все ж може розглядатся як 

перспективна структурна одиниця для дизайну більш складних пептидоміметиків з 

незвичайними конформаційними властивостями. 

У випадку пептидоміметиків, що містять залишки 3-азетидинсульфонової та 4-

піперидинметансульфонової кислот (3AzeS та 4PiMS), як у кристалічному стані, так 

і в розчині існували лише розгорнуті конформації; ці сполуки демонструють 

помітну конформаційну рухливість. 

Підрозділ 3.2 присвячено синтезу будівельних блоків, що генеровані шляхом 

поєднання фрагментів насичених гетероциклічних амінів та азолів. Серед 

ізостерних аналогів карбоксильної функції та амідного (пептидного) зв’язку 

п’ятичленні ароматичні гетероцикли посідають особливе місце. Наслідком 

застосування таких ізостерних замін до циклічних конформаційно обмежених 

амінокислот, а також їх амідних похідних є моно- чи біфункціональні будівельні 

блоки, які поєднують в своїй будові карбо- чи гетероаліфатичний фрагмент, що 

містить аміногрупу, та відповідний п’ятичленний ароматичний гетероцикл. Згадані 

фрагменти можуть поєднуватися за допомогою зв’язку чи невеликого ланцюга 

атомів карбону, або ж бути конденсованими один до одного. 

 

З огляду на значне різноманіття п’ятичленних ароматичних гетероциклів, у 

даній роботі їх коло було обмежено лише азолами, що містять атом нітрогену 
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пірольного типу та ще хоча б один гетероатом (тобто піразол, імідазол, триазоли та 

тетразол), оскільки аналіз літературних даних показує, що похідні перелічених 

азолів переважно мають кращі фізико-хімічні та фармакокінетичні характеристики у 

порівнянні з рештою гетероциклів, а тому є більш перспективними з точки зору 

дизайну будівельних блоків для пошуку лікарських засобів. 

Синтез 1-(піролідин-2-ілметил)-1H-азолів та їх гомологів на основі піперидину. 

Першою задачею було обрано розробку ефективного методу синтезу сполук типу 

102, а також вивчення їх реакційної здатності при взаємодії з N-нуклеофілами. 

Виявилося, що хоча 1-aлкіл-5-сульфонілтетразоли загальної формули 103 

відомі у літературі, однак реакції заміщення з N-нуклеофілами за їх участі не були 

досліджені. Тому окрім синтезу та дослідження сполуки 102, у даній частині 

представленої роботи також було вивчено взаємодію з амінами і більш простих за 

будовою сполук – похідних 103a та 103b, а також флуоровмісного тетразолу 103c. 

 
Сполуки 103а–с було одержано за літературними методами; сполуку 102 було 

одержано за аналогічним підходом з азиду 104 на основі проліну та тозилціаніду 

(Схема 26).  

Схема 26: 

 
Було виявлено, що тетразоли 103a–с та 102 

практично не взаємодіють з вільними амінами, 

однак демонструють досить високу реакційну 

здатність стосовно їх аніонів. Відповідні 

продукти 106 були отримані з виходами 73–92% 

(Схема 27). 

Слід зазначити, що хоча умови проведення реакції передбачали використання 

сильної основи, у випадку оптично активного тетразолу 102 реакція відбувалася зі 

збереженням конфігурації оптично активного центру. Це підтверджувалося 

результатами взаємодії сполуки 102 з енантіомерно чистими хіральними амінами. 

Після дослідження похідних 1-(піролідин-2-ілметил)-1H-тетразолу логічним 

кроком було розширення кола будівельних блоків подібної структури за рахунок 

варіації як азольної, так і насиченої гетероциклічної частини молекули. Таким 

чином, в якості наступних цільових молекул було обрано сполуки типу 107–112, 

структура яких містить піролідиновий (або піперидиновий) насичений гетероцикл, 

сполучений однією метиленовою ланкою з азольним фрагментом. 

Схема 27: 
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Для синтезу сполук 107–109 в представленій роботі був використаний метод, 

який грунтувався на алкілюванні аніонів відповідних азолів, а в якості вихідної 

сполуки був застосований мезилат на основі N-Cbz-пролінолу (98d). Перша стадія 

запропонованої синтетичної послідовності полягала у генеруванні аніонів з 

відповідних азолів під дією NaH у ДМФА з наступним додаванням сполуки 98d. 

Цікаво, що аніони піразолів виявились більш реакційноздатними, ніж аніони 

імідазолів та 1,2,4-триазолів; так, мезилат 98d та аніони піразолів легко реагували в 

ДМФА за температури 60 C, тоді як у випадку імідазолів та 1,2,4-триазолів реакція 

була вдалою лише за температури 100 C. Слід також підкреслити, що алкілювання 

1,2,4-триазолів відбувалось регіоселективно та проходило за атомом N-1. Відповідні 

Cbz-похідні у чистому вигляді не виділялися, а натомість вводилися у каталітичний 

гідрогеноліз (10% Pd-C, MeOH, 1 атм) з утворенням сполук 107–109 з загальними 

виходами 16–65% (Схема 28). 

Схема 28: 

 

Оскільки, як вже зазначалось, мезилат бензил-2-(гідроксиметил)піперидин-1-

карбоксилату є нестабільним та не може бути виділений в індивідуальному стані, 

для взаємодії з аніонами азолів був використаний відповідний хлорид 100. Ця ідея 

виявилась не надто успішною – вихід відповідних продуктів 110 та 111 у 

вищенаведеній реакційній послідовності був переважно помірним та складав 22–
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60%. У випадку 1-(піперидин-2-іл)-1H-1,2,4-триазолів 112 метод ґрунтувався на 

використанні мезилату 98g та виявився більш ефективним (виходи 45–52%). 

Синтез похідних піразолу, конденсованих з гетероаліфатичними амінами. 

Відомо, що похідні імідазолу та піразолу, конденсованих з гетероаліфатичними 

амінами, привернули особливу увагу в зв’язку з поширенням серед природних 

сполук та речовин, що досліджувалися в програмах з пошуку лікарських засобів. 

Тим не менш, тоді як для будівельних блоків цього класу з незаміщеним атомом 

нітрогену азольного типу існують ефективні методи їх одержання, у випадку 

синтезу N-заміщених похідних існує проблема регіоселективності. Беручи до уваги 

той факт, що похідні імідазолу мають порівняно високу основність та здатні 

вступати до реакцій нуклеофільного заміщення (зокрема, алкілування), а отже, 

можуть потенційно викликати ускладнення в умовах паралельного синтезу, в якості 

наступної задачі було обрано розробку регіоселективних методів синтезу 

конденсованих похідних піразолу та гетероаліфатичних амінів (піролідину, 

піперидину, азепану), заміщених за азольним атомом нітрогену. В якості модельних 

об’єктів було вирішено зупинитися на N-метильних похідних 113–116, в першу 

чергу з огляду на те, що інкремент молекулярної маси від найменшого алкільного 

замісника буде мінімізовано. 

 
Початковий план синтезу сполук 113–116 ґрунтувався на побудові 

полізаміщеного піразольного кільця з використанням ретросинтетичного 

розщеплення за [4+1] схемою, що відповідає реакції між CCNN-бінуклеофілом 

(наприклад, гідразонами кетонів 117 у єнгідразоновій формі) та С-електрофільним 

реагентом (наприклад, реагентом Вільсмеєра-Хаака, що утворюється з ДМФА та 

POCl3). Оскільки дане перетворення до цього було ґрунтовно досліджено лише для 

N-арилгідразонів типу 117, в першу чергу в реакції з ДМФА – POCl3 було всебічно 

вивчено аліфатичні гідразони типу 117, в тому числі з додатковою функціональною 

групою в α-положенні. На відміну від N-арильних похідних, N-алкілгідразони типу 

117 містять додатковий нуклеофільний центр з високою реакційною здатністю, що 

може ще більш ускладнювати перебіг їх взаємодії з електрофілом. В результаті 

дослідження було показано, що в залежності від характеру замісників у вихідній 

сполуці регіоселективно можуть утворюватися несиметричні 1,3,4-тризаміщені 

піразоли різної будови. На Схемі 29 показано структури найважливіших з можливих 

продуктів 119 та 120; в деяких випадках утворювалися сполуки більш складної 

будови за рахунок участі у реакції атома нітрогену гідразонового угрупування. 

Схема 29: 
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Отримані результати були успішно застосовані для вирішення головної мети – 

синтезу цільових будівельних блоків 113–116. Так, N-алкілгідразони 121a,b, 

одержані з Boc-захищеного 4-піперидону, були введені в реакцію з реагентом 

Вільсмеєра-Хаака з отриманням відповідних продуктів 122a та 122b. Наступна 

стадія – зняття захисної групи – завершувалась синтезом цільових піразоло-

піперидинів 114 та 123, відповідно (Схема 30). 

Схема 30: 

 
У випадку сполук 113, 115 та 116 ключовим інтермедіатом синтезу став 

поліфункціональний піразол 124, який було легко одержано з N-метилгідразину, 

хлороацетону та фталіміду калію (Схема 31). 

Схема 31: 

 
Ключовою стадією синтезу похідної 2,4,5,7-тетрагідропіроло[3,4-с]піразолу 113 

була циклізація аміноспирту 125 або його похідних (Схема 32). Для отримання 

сполуки 125 відповідний альдегід 124 піддавався каталітичному гідруванню, що 

дозволило отримати спирт 126 з виходом 84%. Подальша обробка сполуки 126 

гідразингідратом супроводжувалась утворенням цільової сполуки 125 з виходом 

78%. Нарешті, мезилювання сполуки 125 супроводжувалося циклізацією з 

отриманням похідної 127, яка містить у своїй структурі циклічну систему 2,4,5,7-

тетрагідропіроло[3,4-с]-піразолу. Альтернативно біциклічний дигідрохлорид 113 

було синтезовано в одну стадію при знятті захисної групи у сполуці 126 під дією 

кислоти. 

Схема 32: 
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Для побудови 4,5,6,7-

тетрагідро-піразоло[3,4-с]піриди-

нової біциклічної системи в якості 

ключового проміжного продукту 

було застосовано відповідну аміно-

кислоту 128. В свою чергу, сполука 

128 була отримана у вигляді з 

відповідного альдегіду 124 при 

його конденсації з α-(N-метил-

аніліно)ацетонітрилом та пода-

льшим кислотним гідролізом (Схе-

ма 33). Циклізація продукту 128 

проходила при кип’ятінні з Al2O3 в 

о-ксилолі та завершувалась утво-

ренням біциклічного лактаму 129. Нарешті, відновлення сполуки 129 за допомогою 

борану, генерованого in situ, дозволило отримати цільовий продукт 115 у вигляді 

дигідрохлориду. 

Аналогічну синтетичну послідовність було застосовано для побудови біцик-

лічної системи 2,4,5,6,7,8-гексагідропіразоло[3,4-c]азепіну (116); в даному випадку її 

ключовою стадією була циклізація амінокислоти 125. Для отримання сполуки 130 

альдегід 124 був спочатку введений в реакцію Кновенагеля з малоновою кислотою з 

отриманням продукту 131 

(Схема 34), наступне гідру-

вання якого завершувалось 

виділенням продукту 132 

майже з кількісним виходом 

(98%). Знаття фталімідного 

захисту у 132 дозволило 

отримати сполуку 130 у 

вигляді гідрохлориду. Циклі-

зація продукту 130 проходила 

при кип’ятінні з Al2O3 в о-

ксилолі та завершувалась 

утворенням семиланкового 

циклу біциклічного лактама 

133. Нарешті, цільовий 

продукт 116 був отриманий 

при відновленні лактама 133 

за допомогою LiAlH4. 

Розділ 4 присвячено лідер-орієнтованому паралельному синтезу на основі 

реакції Кастаньолі-Кушмана. Одним із підходів до реалізації лідер-орієнтованого 

синтезу є розробка нових (чи модифікації відомих) методів комбінаторної хімії, що 

сумісні з критеріями лідер-подібності та можуть в якості вихідних речовин 

використовувати вже добре вивчені будівельні блоки. Привабливим з цієї точки 

Схема 33: 

Схема 34: 
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зору виглядають багатокомпонентні реакції, оскільки вони дозволяють досягати 

великого різноманіття синтезованих бібліотек сполук. 

У даній роботі в якості лідер-орієнтованого методу паралельного синтезу було 

розглянуто однореакторну реакцію аліциклічних ангідридів (134), первинних амінів 

(135) та альдегідів (136), яка приводить до бібліотек 1,2-дизаміщених 5-оксо-

піролідин- та 6-оксопіперидин-3-карбонових кислот (137) (Схема 35). Цей метод є 

адаптацією конденсації Кастань-

олі-Кушмана – взаємодії буршти-

нового ангідриду (134(1)), а 

також його похідних чи аналогів 

з альдімінами (138). Слід під-

креслити, що дане перетворення 

в якості методу паралельного 

синтезу було досліджено вперше. 

Першим кроком в дослідженнях стала розробка методу введення простих 

аліциклічних ангідридів – бурштинового 134(1) або глутарового 134(2) – в 

однореакторну модифікацію реакції Кастаньолі-Кушмана, яка була б придатна для 

застосування в паралельному синтезі. Для демонстрації меж застосування даної 

реакції було обрано 44 аміни 135 та 44 альдегіди 136. В результаті знайдено, що 

оптимальною методикою проведення конденсації є обробка суміші 135 та 136 

ультразвуком в MeOH протягом 6 год з подальшим випаровуванням розчинника у 

вакуумній сушильній шафі та нагріванням залишку із ангідридом 134(1,2) в сухому 

ксилолі при 140–180 °С протягом 6–8 год. Використовуючи дану методику, було 

успішно синтезовано 122 випадково обраних представника бібліотеки 137 з гарними 

виходами. Слід зазначити, що в більшості випадків реакція проходила 

діастереоселективно, що дозволило отримати цільові продукти з понад 85%-м 

вмістом основного діастереомера. У випадку використання амінів з хіральним 

центром кінцеві продукти утворювалися у вигляді сумішей діастереомерів у 

співвідношенні близько 1 : 1. 

Запропонований метод дозволив отримати цільові продукти з гарними 

виходами у випадку α-розгалужених аліфатичних, ароматичних та 

гетероароматичних альдегідів; він також виявився ефективним у випадку 

аліфатичних амінів, у тому числі з ароматичними та гетероароматичними 

замісниками, сульфоновою та гідроксильною групами. Більше того, метод було 

успішно розширено на гомофталевий ангідрид, а відповідні продукти (10 

представників) було отримано з виходами 75–93%. 

Для підтвердження лідер-орієнтованості розробленого методу було 

спрогнозовано фізико-хімічні властивості 132 синтезованих представників біблі-

отеки сполук 137. Було обчислено такі характеристики, як молекулярна маса (MW) 

265 – 349 (середнє значення 335), розрахований логарифм коефіцієнта розподілу в 

системі октанол – вода (сlogP) –1.25 – 3.32 (в середньому 1.29), кількість донорів 

водневих зв’язків 1 – 2 (в середньому 1.0), акцепторів водневих зв’язків 3 – 7 (в 

середньому 4.3), зв'язків, що здатні до вільного обертання (RotB) 4 – 8 (в середньому 

5.2), частка sp
3
-гібридних атомів карбону (Fsp

3
) 0.25 – 0.82 (в середньому 0.51) та 

загальна площа полярної поверхні (TPSA) 57.6 – 109.6 Å (в середньому 75.9 Å). 

Схема 35: 
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Отримані дані показують, 

що досліджена в 

представленій роботі 

конденсація Кастаньолі-

Кушмана є цілком 

придатною для створення 

бібліотек лідер-подібних 

сполук і відповідає 

найсуворішим вимогам 

лідер-орієнтованого синтезу. 

Розділ 5 присвячено 

обговоренню діаграм 

вихідних векторів (ДВВ) як 

інструменту аналізу триви-

мірності біфункціональних 

циклічних систем (скафол-

дів). Як зазначалося вище, 

тоді як для більшої частини 

критеріїв лідер-подібності, зокрема молекулярної маси та гідрофільності, подібні 

інструменти або взагалі очевидні, або ж наявні порівняно давно, оцінка такої 

важливої характеристики, як тривимірність, є менш однозначною. Прості 

молекулярні дескриптори типу Fsp
3
 та RotB дають лише грубу оцінку цієї 

властивості; вони, як і більшість інших відомих на сьогодні параметрів, ґрунтуються 

на загальній формі молекули, не враховуючи відносного розташування важливих 

функціональних груп. Найочевиднішими параметрами, що можуть бути використані 

для опису відносної орієнтації фрагментів молекули, приєднаних до скафолду, є 

торсійні кути, однак їх використання в загальному випадку є доволі незручним. 

У роботі в якості дескрипторів 

тривимірності пропонується викори-

стання параметрів на основі вихідних 

векторів, визначення яких для 

прикладу 1,2-дизаміщеного цикло-

гексану наведено справа. У цьому 

підході функціональні групи, що 

приєднано до циклічної системи 

(скафолда), моделюються за допомо-

гою фіксованих одиничних векторів. 

В якості початкових точок цих векторів можуть бути обрані точки варіації (тобто 

місця приєднання функціональних груп), тоді як для задання їх напряму 

використовуються зв’язки із замісниками (у випадку, якщо точка варіації є атомом 

карбону) або бісектриси відповідних валентних кутів (якщо точка варіації – це атом 

нітрогену, що зазвичай конфігураційно нестабільний). У випадку біфункціонального 

скафолду взаємна орієнтація вихідних векторів n1 та n2 може бути задана чотирма 

геометричними параметрами, а саме, відстанню між точками варіації С1 та С2 – r, 

площинними кутами 1 (між векторами n1 та С2С1) та 2 (між n2 та С1С2), а також 

а 

 

б 

 

а) Визначення вихідних векторів n1, n2 

б) Визначення геометричних параметрів 

r, 1, 2 та  

Фізико-хімічні властивості 132 синтезованих 

представників бібліотеки сполук 137, наведені на 

діаграмі cLogP – MW 
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двогранними кутом , що задається векторами n1, С1С2 та n2. Ці параметри легко 

обчислити, виходячи з атомних координат; надалі їх можна використати для 

побудови діаграм, схожих на діаграми Рамачандрана (r – ,  – 1/2, та 1 – 2) – 

діаграм вихідних векторів. 

 

а 

 
 

б в 

 

 

Діаграми вихідних векторів для біциклічних конформаційно обмежених діамінів (КОД), 

накладені на ділянки ДВВ насичених моноциклічних систем: a) діаграма r –  (полярні 

координати); б) діаграма  – 1/2; в) діаграми 1 – 2 

 

В рамках цього дослідження було побудовано діаграми вихідних векторів для 

окремих найпростіших дизаміщених циклічних систем кожного типу, а також 

об’єднані діаграми для циклоалканів та всіх звичайних (гетеро)аліфатичних кілець. 
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В результаті було ідентифіковано ряд ділянок (, , ,  та ), що є характерними для 

таких циклічних систем. Нарешті, було проілюстровано можливості підходу на 

прикладі біциклічних конформаційно обмежених діамінів з ендоциклічними 

атомами нітрогену (КОД). Виявилось, що біциклічні системи мають набагато більше 

геометричне різноманіття у тих ділянках діаграм, що відповідають дійсно триви-

мірним структурам (тобто зі значеннями кута , далекими від 0° або 180°, а також 

кутів 1 та 2, суттєво відмінних від 0°). 

Аналіз ДВВ може бути застосований в багатьох галузях, де важливим є взаємне 

розташування частин молекули, зокрема у тих, де фігурують міжмолекулярні 

взаємодії – медична, супрамолекулярна та координаційна хімія, асиметричний 

синтез або конформаційний аналіз. Можливі напрямки використання ДВВ 

перераховано нижче. 

 Аналіз ДВВ дозволяє легко ідентифікувати незвичайні конформери з 

аномальними геометричними параметрами. 
 ДВВ можуть використовуватися для класифікації конформаційного простору 

дизаміщених скафолдів будь-якої будови. Це може виявитися особливо корисним 

при аналізі великих наборів даних щодо біологічної активності. На думку автора, 

ділянки  – , знайдені для найпростіших циклічних систем, можуть дещо 

розширюватися при переході до більш складних систем, проте їх приблизне 

розташування, імовірніше за все, залишатиметься незмінним. 

 Результати аналізу ДВВ найпростіших систем можуть бути використані як 

підґрунтя для направленого дизайну більш складних (зокрема, біциклічних) 

скафолдів. Загальний вигляд ДВВ для найпростіших циклічних систем (особливо 

діаграми – 1/2) показує, що хоча ці системи вважаються тривимірними, 

насправді, більша частина їх дозволяє лише трохи «відчинити двері, що ведуть з 

плоского світу», а не «втекти з нього». Дійсно, лише 1,2-дизаміщені скафолди 

(ділянка  діаграм) рівномірно охоплюють теоретично доступний конформаційний 

простір і дозволяють отримати неплоскі структури зі значеннями кутів 1/2 та , 

віддаленими від 0/180; таким чином, їх біциклічні аналоги можуть бути 

використані лише з метою стабілізації певних конформацій. Для дизаміщених же 

циклічних систем з r > 2 Å більшість точок для найпростіших скафолдів «линуть» 

до границь діаграми 1/2 – , таким чином, вони переважно відповідають 

сплощеним чи лінійним структурам. Лише 1,3-дизаміщені п’яти- та шестичленні 

циклічні системи (ділянки  та , r ~ 2.5 Å, 1/2 ~ 90 та ~ 40,  ~ 120 та ~ 90, 

відповідно) відповідають дійсно тривимірним структурам. Решта частин ДВВ 

фактично є «порожніми», тому більш складні скафолди можуть розроблятися також 

і з метою їх заповнення. 

 Дані ДВВ можуть використовуватися для раціонального заміщення скафолдів, 

а також допомогти побудові залежності структура – властивість, якщо просторове 

розташування функціональних груп є визначальним фактором для цієї властивості. 

Останній аспект може використовуватися в різних галузях, але в першу чергу є 

важливим для медичної хімії. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні запропоновано методологію здійснення лідер-

орієнтованого синтезу, а саме розроблено синтетичні підходи до циклічних 

амінокислот, їх похідних та аналогів, а також теоретичні підходи для аналізу 

біфункціональних похідних циклічних систем. Для кожного із структурних типів 

згаданих сполук визначено основні стратегії їх синтезу, що дозволило одержати 60 

лідер-орієнтованих будівельних блоків – джерел сполук для пошуку потенційних 

біологічно активних сполук з метою створення лікарських засобів. 

1. Циклопропанування за Сімонсом-Смітом покладено в основу ефективного 

способу отримання 3,4-метаноніпекотинової кислоти, а також Boc-захищених 

4,5-метано-β-проліну та 5-азаспіро[2.4]гептан-6-карбонової кислоти. 

2. Тандем реакції Штрекера – внутрішньомолекулярної нуклеофільної циклізації 

розширено на нові типи субстратів, що дозволило здійснити синтез цис-2,3-

пропанопроліну, ахіральних конформаційно обмежених аналогів піпеко-

лінової кислоти, а також діамінокислоти на основі 2,5-діазабіцикло[2.2.1]геп-

тану. 

3. Показано, що внутрішньомолекулярна диференціація функціональних груп у 

відповідних циклічних амінодіестерах є зручним підходом до синтезу 

біциклічних -амінокислот з ендоциклічним атомом нітрогену та вузловим 

положенням карбоксильної групи; це підтверджено успішним синтезом нових 

аналогів ніпекотинової кислоти. 

4. Продемонстровано, що синтез спіроциклічних циклобутановмісних 

амінокислот може бути здісненим за допомогою послідовних реакцій 1,3-біс-

електрофілів з естерами малонової кислоти чи тозиламіном; це реалізовано на 

прикладі аналогів глутамінової кислоти, орнітину та γ-аміномасляної кислоти. 

5. Запропоновано препаративний підхід до синтезу серії конформаційно 

обмежених насичених гетероциклічних аміносульфонілхлоридів, що включає 

стадії нуклеофільного заміщення з тіоацетат-аніоном та подальшого 

окиснювального хлорування. 

6. Розроблено просту та ефективну процедуру амінування 5-сульфоніл-

тетразолів, зокрема похідних 1-(піролідин-2-ілметил)-1H-тетразолу, що 

передбачає використання як нуклеофілів аніонів аліфатичних амінів. 

7. Знайдено зручний метод синтезу 1-(піролідин-2-іл)-1H-азолів та 1-(піперидин-

2(3)-іл)-1H-азолів шляхом алкілювання аніонів азолів (а саме піразолів, 

імідазолів та триазолів) за участю мезилату N-Cbz-пролінолу або його 

аналогів. 

8. Показано, що N-заміщені похідні піразолів, що містять фрагменти гетеро-

аліфатичних амінів, анельованих за гранями [3,4-c] або [4,3-c], регіо-

селективно одержуються з використанням синтетичних послідовностей, які 

ґрунтуються на реакції (гетеро)аліфатичних гідразонів з ДМФА – POCl3. 

9. Встановлено, що реакція Кастаньолі-Кушмана є придатною для одержання 

бібліотек лідер-подібних сполук в умовах паралельного синтезу в 

однореакторному варіанті, а також для синтезу будівельних блоків. 
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10. Запропоновано інструмент для вивчення тривимірності дизаміщених 

циклічних систем з урахуванням відносного розташування важливих 

функціональних груп – діаграми вихідних векторів (ДВВ). З його допомогою 

показано, що синтез біциклічних систем є виправданим з точки зору 

конструювання тривимірних структур з високим різноманіттям. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в фахових періодичних виданнях: 

 

1. Radchenko, D.S.; Grygorenko, O.O.; Komarov, I.V. Synthesis of conformationally 

restricted glutamic acid analogs based on the spiro[3.3]heptane scaffold. Tetrahedron: 

Asymmetry 2008, 19, 2924–2930. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, 

вибір об’єктів дослідження, узагальнення отриманих результатів, написання 

статті). 

2. Grygorenko, O.O.; Komarov, I.V.; Cativiela, C. A novel approach to 2,4-

ethanoproline. Tetrahedron: Asymmetry 2009, 20, 1433–1436. (Особистий внесок 

здобувача: постановка задачі, хімічний синтез, аналіз спектральних даних, 

встановлення будови отриманих сполук, узагальнення отриманих результатів, 

написання статті). 

3. Radchenko, D.S.; Kopylova, N.A.; Grygorenko, O.O.; Komarov, I.V. 

Conformationally restricted nonchiral pipecolic acid analogues. J. Org. Chem. 2009, 74, 

5541–5544. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів 

дослідження, узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

4. Kopylova, N.A.; Grygorenko, O.O.; Komarov, I.V.; Groth, U. Synthesis of 

enantiopure (R,R)- and (S,S)-cis-2,3-propanoprolines. Tetrahedron: Asymmetry, 2010, 21, 

2868–2871. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів 

дослідження, систематизація літературних даних, узагальнення отриманих 

результатів, написання статті). 

5. Radchenko, D.S.; Grygorenko, O.O.; Komarov, I.V. Synthesis of 2-

azaspiro[3.3]heptane-derived amino acids: ornitine and GABA analogues. Amino Acids 

2010, 39, 515–521. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів 

дослідження, узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

6. Grygorenko, O.O.; Radchenko, D.S.; Volochnyuk, D.M.; Tolmachev, A.A.; 

Komarov, I. V. Bicyclic conformationally restricted diamines. Chem. Rev. 2011, 111, 

5506–5568. (Особистий внесок здобувача: вибір теми огляду, систематизація 

літературних даних, формулювання висновків, написання статті). 

7. Zhersh, S.А.; Buryanov, V.V.; Karpenko, O.V.; Grygorenko, O.O.; 

Tolmachev, A.A. A library of conformationally restricted saturated heterocyclic sulfonyl 

chlorides. Synthesis 2011, 22, 3669–3674. (Особистий внесок здобувача: постановка 

задачі, вибір об’єктів дослідження, систематизація літературних даних, 

узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

8. Tymtsunik, A.V.; Bilenko, V.A.; Ivon, Ye.M.; Grygorenko, O.O.; Komarov, I.V. 

Synthesis of a novel Boc-protected cyclopropane-modified proline analogue. Tetrahedron 



32 
 

Lett. 2012, 53, 3847–3849. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір 

об’єктів дослідження, узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

9. Tymtsunik, A.V.; Bilenko, V.A.; Kokhan, S.O.; Grygorenko, O.O.; 

Volochnyuk, D.M.; Komarov, I.V. 1-Alkyl-5-((di)alkylamino) tetrazoles: building blocks 

for peptide surrogates. J. Org. Chem. 2012, 77, 1174–1180. (Особистий внесок 

здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів дослідження, систематизація 

літературних даних, узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

10. Grygorenko, O.O.; Prytulyak, R.; Volochnyuk, D.M.; Kudrya, V.; Khavryuchenko, 

O.V.; Komarov, I.V. Focused enumeration and assessing the structural diversity of 

scaffold libraries: conformationally restricted bicyclic secondary diamines. Mol. Divers. 

2012, 16, 477–487. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів 

дослідження, систематизація літературних даних, обробка даних розрахунків, 

узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

11. Grygorenko, O. O.; Zhersh, S.А.; Oliinyk, B. V.; Shishkin, O. V.; Tolmachev, A.A. 

Conformational behaviour of peptides containing a 2-pyrrolidinemethanesulfonic acid 

(2PyMS) residue. Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 975–983. (Особистий внесок 

здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів дослідження, систематизація 

літературних даних, узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

12. List, B.; Coric, I.; Grygorenko, O. O.; Kaib, Ph. S.J.; Komarov, I.V.; Lee, A.; 

Leutzsch, M.; Pan, S. Ch.; Tymtsunik, A. V.; Gemmeren, M. The catalytic asymmetric α-

benzylation of aldehydes. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 282–285. (Особистий внесок 

здобувача: вибір об’єктів дослідження, синтез частини каталізаторів, 

узагальнення отриманих результатів). 

13. Zhersh, S.А.; Karpenko, O. V.; Ripenko, V.; Tolmachev, A. A.; Grygorenko, O. O. 

Synthesis of 1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)-1H-azoles and their piperidine-derived 

homologues. Centr. Eur. J. Chem. 2014, 12, 67–73. (Особистий внесок здобувача: 

постановка задачі, вибір об’єктів дослідження, систематизація літературних 

даних, узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

14. Tymtsunik, A.V.; Ivon, Y.M.; Komarov, I.V.; Grygorenko, O.O. Synthesis of Boc-

protected 4,5-methano-β-proline. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 3312–3315. (Особистий 

внесок здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів дослідження, узагальнення 

отриманих результатів, написання статті). 

15. Adamovskyi, M.I.; Artamonov, O.S.; Tymtsunik, A.V.; Grygorenko, O.O. The 

synthesis of a 2-azabicyclo[3.1.0]hexane by rearrangement of a spirocyclic epoxide. 

Tetrahedron Lett. 2014, 55, 5970–5972. (Особистий внесок здобувача: постановка 

задачі, вибір об’єктів дослідження, узагальнення отриманих результатів, 

написання статті). 

16. Ivonin, S.P.; Kurpil’, B.B.; Rusanov, E.B.; Grygorenko, O.O.; Volochnyuk, D.M. 

N-Alkylhydrazones of aliphatic ketones in the synthesis of 1,3,4-trisubstituted non-

symmetric pyrazoles. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 2187–2189. (Особистий внесок 

здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів дослідження, обговорення отриманих 

результатів, написання статті). 

17. Ivonin, S.P.; Kurpil', B.B.; Grygorenko, O.O.; Volochnyuk, D.M. Reaction of 

hydrazones derived from active methylene compounds with Vilsmeier–Haack reagent. 

Monatsh. Chem. 2014, 145, 2011–2017. (Особистий внесок здобувача: постановка 



33 
 

 
 

задачі, вибір об’єктів дослідження, обговорення отриманих результатів, написання 

статті). 

18. Ivonin, S.P.; Kurpil', B.B.; Grygorenko, O.O.; Volochnyuk, D.M. Reaction of 

hydrazones derived from electron-deficient ketones with Vilsmeier-Haack reagent. 

Heterocycl. Commun. 2014, 20, 351–354. (Особистий внесок здобувача: постановка 

задачі, вибір об’єктів дослідження, обговорення отриманих результатів, написання 

статті). 

19. Grygorenko, O. O.; Zhersh, S.А.; Oliinyk, B. V.; Shishkin, O. V.; Tolmachev, A. A. 

Conformational behavior of peptides containing residues of 3-azetidinesulfonic (3AzeS) 

and 4-piperidinemethanesulfonic (4PiMS) acids. Tetrahedron Asymmetry, 2014, 25, 229–

237. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів дослідження, 

систематизація літературних даних, узагальнення отриманих результатів, 

написання статті). 

20. Tymtsunik, A.V.; Bilenko, V.A.; Grygorenko, O.O.; Komarov, I.V. Gram-scale 

synthesis of 3,5-methanonipecotic acid, a nonchiral bicyclic β-amino acid. Synlett 2014; 

25, 355–358. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів 

дослідження, узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

21. Ryabukhin, S.V.; Panov, D.M.; Granat, D.S.; Ostapchuk, E.N.; Kryvoruchko, D.V.; 

Grygorenko, O.O. Toward lead-oriented synthesis: one-pot version of Castagnoli 

condensation with nonactivated alicyclic anhydrides. ACS Comb. Sci. 2014, 16, 146−153. 

(Особистий внесок здобувача: хемоінформатичний аналіз бібліотеки сполук, 

узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

22. Ivon, Y.M.; Tymtsunik, A.V.; Komarov, I.V.; Shishkin, O.V.; Grygorenko, O.O. 

Synthesis of a 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-derived α,β-diamino acid. Synthesis 2015, 

47, 1123–1130. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів 

дослідження, узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

23. Tymtsunik, A.V.; Ivon, Y.M.; Komarov, I.V.; Grygorenko, O.O. Synthesis of 

racemic and enantiopure 3,4-methanonipecotic acid. Tetrahedron: Asymmetry 2015, 26, 

1268–1272. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів 

дослідження, узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

24. Grygorenko, O.O. Bicyclic β-amino acids. Tetrahedron 2015, 71, 5169–5216 

(Особистий внесок здобувача: вибір теми огляду, систематизація літературних 

даних, формулювання висновків, написання статті). 

25. Ivonin, S.P.; Kurpil’, B.B.; Volochnyuk, D.M.; Grygorenko, O.O. Regioselective 

synthesis of pyrazoles fused with heteroaliphatic amines at the [3,4-c] edges. Tetrahedron 

Lett. 2015, 56, 6248–6250. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір 

об’єктів дослідження, обговорення отриманих результатів, написання статті). 

26. Tymtsunik, A.V.; Kokhan, S.O.; Ivon, Y.M.; Komarov, I.V.; Grygorenko, O.O. 

Intramolecular functional group differentiation as a strategy for the synthesis of bridged 

bicyclic -amino acids. RSC Adv. 2016, 6, 22737–22748. (Особистий внесок здобувача: 

постановка задачі, вибір об’єктів дослідження, узагальнення отриманих 

результатів, написання статті). 

27. Grygorenko, O.O.; Babenko, P.; Volochnyuk, D.M.; Raievskyi, O.; Komarov, I.V. 

Following Ramachandran: exit vector plots (EVP) as a tool to navigate chemical space 

covered by 3D bifunctional scaffolds. The case of cycloalkanes. RSC Adv. 2016, 6, 17595–



34 
 

17605. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір об’єктів 

дослідження, систематизація літературних даних, обробка розрахункових даних, 

узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

28. Grygorenko, O.O.; Demenko, D.; Volochnyuk, D.M.; Komarov, I.V. Following 

Ramachandran 2: exit vector plot (EVP) analysis of disubstituted saturated rings. New J. 

Chem. 2018, 42, 8355–8365. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, вибір 

об’єктів дослідження, систематизація літературних даних, обробка розрахункових 

даних, узагальнення отриманих результатів, написання статті). 

29. Grygorenko, O. O.; Biitseva A. V.; Zhersh S.A. Amino sulfonic acids, peptido-

sulfonamides and other related compounds. Tetrahedron 2018, 74, 1355–1421. 

(Особистий внесок здобувача: вибір теми огляду, систематизація літературних 

даних, формулювання висновків, написання статті). 

 

Тези наукових доповідей: 

 

1. Radchenko, D.S.; Grygorenko, O.O.; Komarov, I.V. Synthesis of conformationally 

restricted glutamic acid analogues based on spiro[3.3]heptane scaffold. XX International 

symposium on medicinal chemistry, August 31 – September 4, 2008. Vienna (Austria), 

2008. P. 45–46. 

2. Копилова, Н.А.; Григоренко, О.О.; Комаров, І.В.; Groth, U. Синтез оптично 

активних бі- та трициклічних 2,3-дизаміщених 2-ціанопіролідинів. Одинадцята 

Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 19–21 

травня 2010 р. Київ, 2010. С. 69. 

3. Тымцуник, А.В.; Биленко, В.А.; Григоренко, А.О.; Комаров И. В. Синтез 3,5-

метанонипекотиновой кислоты. International Symposium “Advanced Science in 

Organic Chemistry”, June 21–25, 2010. Miskhor, 2010. P. 206. 

4. Івон, Є. М.; Тимцунік, А. В.; Біленко, В. А.; Григоренко, О. О.; Комаров, І. В. 

Cинтез (6S)-5-азаспіро[2.4]гептан-6-карбонової кислоти. Дванадцята Всеукраїнська 

конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів «Сучасні проблеми 

хімії», 18–20 травня 2011 р. Київ, 2011. С. 79. 

5. Кохан, С. О.; Тимцунік, А. В.; Біленко, В. А.; Григоренко, О. О.; Комаров, І. В. 

Амінування 1-алкіл-5-сульфонілтетразолів. Дванадцята Всеукраїнська конференція з 

міжнародною участю студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 18–20 

травня 2011 р. Київ, 2011. С. 83. 

6. Grygorenko, O.O.; Zhersh, S.A. 2-Pyrrolidinemethanesulfonic acid (2PyMS) – an 

inducer of uncommon turns in model peptides. 11
th
 German peptide symposium, 18–21 

March 2013. Garching bei München, 2013. P. 128. 

7. Івон, Є.М.; Тимцунік, А.В.; Григоренко, О.О.; Комаров, І.В. Синтез 

ортогонально захищеної похідної (1S, 4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-1-карбо-

нової кислоти. Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів 

“Сучасні проблеми хімії”, 15–17 травня 2013 р. Київ, 2013. С. 94. 

8. Адамовський, М.І.; Артамонов, О.С.; Григоренко О.О. Синтез 2,3-метано--

проліну. П’ятнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів “Сучасні 

проблеми хімії”, 21–23 травня 2014 р. Київ, 2014. С. 32. 



35 
 

 
 

9. Volochnyuk, D.; Grygorenko, O. The tools for lead-oriented synthesis: case studies 

from Kyiv. International symposium on medicinal chemistry, August 28 – September 1, 

2016. Manchester, UK, 2016. P. 229. 

10. Grygorenko, O.O. Nagivating the lead-oriented chemical space using exit vector 

plots. IX
th

 International conference in chemistry “Kyiv–Toulouse” dedicated to the 100
th
 

anniversary of Fedir Babitchev, 4–9 June 2017. Kyiv, 2017. P. 58. 

11. Жерш, С.А.; Григоренко, О.О.; Толмачов А.О. Синтез конформаційно 

обмежених насичених аміносульфохлоридів. I
st
 International (XIth Ukrainian) 

scientific conference for students and young scientists “Current chemical problems”, 

March 27–29, 2018. Vinnytsya, 2018. P. 144. 

12. Volochnyuk, D.; Ryabukhin, S.; Grygorenko, O.; Moroz, Y. Virtual chemical space 

with high predictable synthetic feasibility. Is it achievable? International symposium on 

medicinal chemistry, September 2–6, 2018. Ljubljana, Slovenia, 2018. P. 083. 

 

АНОТАЦІЯ 

Григоренко О.О. Циклічні амінокислоти, їх похідні та аналоги – джерела 

сполук для створення лікарських засобів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

В роботі обговорюються підходи до синтезу лідер-подібних сполук та 

теоретичні інструменти для їх вивчення, тобто запропоновано методологію 

здійснення лідер-орієнтованого синтезу. Зокрема, показано, що циклічні 

амінокислоти, їх похідні та аналоги є перспективними лідер-орієнтованими 

будівельними блоками для створення лікарських засобів, і для кожного із 

структурних типів згаданих сполук визначено стратегії їх синтезу. 

Розроблено ефективний спосіб отримання біциклічних циклопропановмісних 

амінокислот, що грунтується на використанні реакції Сімонса-Сміта. Тандем реакції 

Штрекера – внутрішньомолекулярної нуклеофільної циклізації розширено на нові 

типи субстратів. Показано, що внутрішньомолекулярна диференціація 

функціональних груп є зручним підходом до синтезу біциклічних -амінокислот. 

Продемонстровано, що синтез спіроциклічних циклобутановмісних амінокислот є 

здійсненним за допомогою послідовних реакцій 1,3-біс-електрофілів з нуклео-

філами. 

Запропоновано препаративний підхід до синтезу насичених гетероциклічних 

аміносульфонілхлоридів. Розроблено просту та ефективну процедуру амінування 5-

сульфонілтетразолів. Знайдено зручний метод синтезу 1-(піролідин-2-іл)- та 1-(піпе-

ридин-2(3)-іл)-1H-азолів, а також похідних піразолів, що містять фрагменти гетеро-

аліфатичних амінів, анельованих за гранями [3,4-c] або [4,3-c]. 

Встановлено, що реакція Кастаньолі-Кушмана є придатною для одержання 

бібліотек лідер-подібних сполук в умовах паралельного синтезу в однореакторному 

варіанті, а також для синтезу будівельних блоків. 
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Запропоновано інструмент аналізу тривимірності дизаміщених циклічних 

систем – діаграми вихідних векторів (ДВВ), які побудовано для циклоалканів, 

гетероаліфатичних кілець та біциклічних конформаційно обмежених діамінів. 

Ключові слова: лідер-подібні сполуки, лідер-орієнтований синтез, аліциклічні 

та гетероаліфатичні сполуки, амінокислоти, ізостери, пептидоміметики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Григоренко А.О. Циклические аминокислоты, их производные и аналоги – 

источники соединений для создания лекарственных средств. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук по 

специальности 02.00.03 – органическая химия. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2019. 

В работе обсуждаются подходы к синтезу лидер-подобных соединений и 

теоретические инструменты для их изучения, то есть предложена методология 

осуществления лидер-ориентированного синтеза. В частности, показано, что 

циклические аминокислоты, их производные и аналоги являются перспективными 

лидер-ориентированными строительными блоками для создания лекарственных 

средств, и для каждого из структурных типов упомянутых соединений определены 

стратегии их синтеза. 

Разработан эффективный способ получения бициклических 

циклопропансодержащих аминокислот, который основан на использовании реакции 

Симмонса – Смита. Тандем реакции Штреккера – внутримолекулярной 

нуклеофильной циклизации расширен на новые типы субстратов. Показано, что 

внутримолекулярная дифференциация функциональных групп является удобным 

подходом к синтезу бициклических -аминокислот. Продемонстрировано, что 

синтез спироциклических циклобутансодержащих аминокислот осуществим с 

помощью последовательных реакций 1,3-бис-электрофилов с нуклеофилами. 

Предложен препаративный подход к синтезу насыщенных гетероциклических 

аминосульфонилхлоридов. Разработана простая и эффективная методика 

аминирования 5-сульфонилтетразолов. Найден удобный метод синтеза 1-

(пиролидин-2-ил)- и 1-(пиперидин-2(3)-ил)-1H-азолов, а такоже производных 

пиразолов, содержащих фрагменты гетероалифатических аминов, аннелированых по 

граням [3,4-c] или [4,3-c]. 

Установлено, что реакция Кастаньоли – Кушмана применима для получения 

библиотек лидер-подобных соединений в условиях параллельного синтеза в 

однореакторном варианте, а также для синтеза строительных блоков. 

Предложен инструмент анализа трёхмерности дизамещённых циклических 

систем – диаграммы исходящих векторов (ДИВ), которые построены для 

циклоалканов, гетероалифатических колец и бициклических конформационно 

ограниченных аминов. 
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Ключевые слова: лидер-подобные соединения, лидер-ориентированный 

синтез, алициклические и гетероалифатические соединения, аминокислоты, 

изостеры, пептидомиметики. 

 

 

SUMMARY 

Grygorenko O.O. Сyclic amino acids, their derivatives and analogues – sourses of 

compounds for drug discovery. – Manuscript. 

Thesis for Doctor’s degree by 02.00.03 speciality – organic chemistry. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

In the thesis, synthetic approaches to lead-like compounds and tools for their 

theoretical investigation are discussed, i.e. methodology towards realization of lead-

oriented synthesis is proposed. In particular, it is shown that cyclic amino acids, their 

derivatives and analogues are promising lead-oriented building blocks for drug discovery, 

and synthetic strategies are defined for each type of the aforementioned compounds. 

An efficient approach to Boc-protected 4,5-methano-β-proline – a bicyclic 

cyclopropane-containing amino acid – is developed starting from easily available itaconic 

acid. The proposed method allowes to prepare of both cis- and trans-isomers of the title 

compound; it can be used at gram scale. Meanwhile, an approach to scalable synthesis of 

methyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate – the key intermediate in the synthetic scheme – is 

developed. 

An approach to both racemic and enantiopure (1R,6S)-3,4-methanonipecotic acid 

bearing a cyclopropane moiety is developed. The method proposed for the enantiopure 

compound includes 12 steps; a shorter approach to racemic 3,4-methanonipecotic acid is 

based on the Simmons – Smith cyclopropanation. 

A synthetic methodology based on tandem Strecker reaction – intramolecular 

nucleophilic cyclization is proposed, which allowed for the preparation of both 

enantiomers of cis-2,3-propanoproline. The synthetic scheme included six steps, and the 

given method can be used for the preparation of the target amino acid at multigram scale. 

In the case of -functionalized ketones, this method is an efficient approach to the 

synthesis of conformationally restricted pipecolic acid analogues, which is demonstrated 

for the case of achiral bridged derivatives. The methodology can also be extended to 

bicyclic diamino acids, which is demonstrated for the case of a 2,5-diazabicyc-

lo[2.2.1]heptane derivative. Although the yield of the target compound was moderate, the 

proposed synthetic sequence could be scaled up, taking into account availability of the 

starting compounds (in particular, 4-hydroxyproline). 

It is shown that intramolecular functional group differentiation in cyclic 

aminodiesters is an efficient strategy for the synthesis of bicyclic bridged nipecotic acid 

analogues. In particular, synthesis of 3,5-methanonipecotic acid was performed in 17 

steps, whereas both enantiomers of 3,6-methanonipecotic acid were prepared in 15 and 18 

steps, respectively. 

The use of spiro[3.3]heptane scaffold for the synthesis of functionalized 

conformationally restricted amino acids, in particular, glutamic acid analogues, is 
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demonstrated. In addition to that, the utility of 2-azaspiro[3.3]heptane moiety for the 

preparation of 6-amino-2-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic and 2-azaspiro[3.3]heptane-6-

carboxylic acids – ornithine and GABA analogues, respectively, – was illustrated. 

Design and preparative synthesis of a series of conformationally restricted saturated 

heteroaliphatic N-Cbz-aminosulfonyl chlorides, starting from readily available Cbz-

protected amino alcohols, is successfully accomplished. Based on the building blocks 

prepared, synthesis and structural investigation of model peptidosulfonamide derivatives is 

performed. 

A simple and efficient procedure for amination of 5-sulfonyltetrazoles and 1-

(pyrrolidin-2-ylmethyl)-1H-tetrazole derivatives is developed. In addition to that, a 

convenient approach to 1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)-1H-azoles, 1-(piperidin-2-ylmethyl)-1H-

azoles and 1-(piperidin-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazoles via alkylation of azoles (i.e. 

pyrazoles, imidazoles, and triazoles) with N-Cbz-prolinol mesylate or its homogolues, 

followed by deprotection, is proposed. 

A convenient and regioselective approach to the synthesis of N-substituted pyrazole 

deivatives, fused with heteroaliphatic amines at the [3,4-c] or [4,3-c] edges – 2,4,5,7-tetra-

hydropyrrolo[3,4-c]pyrazole, 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[3,4-с]pyridine, 4,5,6,7-tetrahyd-

ropyrazolo[4,3-с]pyridine та 2,4,5,6,7,8-hexahydropyrazolo[3,4-с]azepine – is developed. 

It is shown that the classical Castagnoli – Cushman reaction involving alicyclic 

anhydrides can be successfully applied under parallel synthesis conditions in an one-pot 

version including two steps. The target 1,2-disubstituted 5-oxopyrrolidine- and 6-

oxopiperidine-3-carboxylic acids are obtained at these conditions with good yields and 

hight diastereoselectivity. The proposed synthetic method allowed for substantial 

extension of the reagent scope. Another advantage of the developed method is possibility 

of scaled synthesis. 

A tool to analyze three-dimensionality of disubstituted cyclic systems (scaffolds) – 

exit vector plots (EVP) – is proposed. The EVP have been built for each simplest 

disubstituted cyclic system of each type, as well as for all cycloalkanes and even other 

common (hetero)aliphatic rings. As a result, several areas are identified (, , ,  and ), 

which are characteristic for such cyclic systems. Finally, importance of bicyclic systems is 

demonstrated by EVP construction for the case of bicyclic conformationally restricted 

diamines with endocyclic nitrogen atoms. Further possible applications of EVP are also 

discussed.  

 

Keywords: lead-like compounds, lead-oriented synthesis, alicyclic and heteroalipha-

tic compounds, amino acids, isosteres, peptidomimetics. 


