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АНОТАЦІЯ 

Мічурін О.М. Синтез та застосування конформаційно обмежених 

циклобутановмісних аналогів аргініну, лізину та орнітину. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена синтезу та застосуванню конформаційно 

обмежених аналогів амінокислот з позитивно зарядженими бічними ланцюгами – 

аргініну, лізину та орнітину. Проведено синтез нових аналогів амінокислот з 

циклобутановим фрагментом та фторвмісними замісниками, а також розроблено 

синтетичні протоколи для синтезу дифторметильних похідних. Доведено 

практичну цінність фторвмісних аналогів лізину та аргініну для структурних 

досліджень мембрано-активних пептидів.  

Конформаційно обмежені амінокислоти знайшли застосування в багатьох 

галузях, а також в якості інструментів для дослідження пептидів. Введення 

залишків неприродних амінокислот в пептид дозволяє проводити аналіз 

біологічної функції пептидів, характеризувати пептиди шляхом біофізичних 

методів і покращити їх фармакологічну дію. 

Аргінін, лізин та орнітин мають конформаційно рухомі бічні ланцюги. 

Заряджені залишки аргініну, лізину та орнітину можуть приймати невизначену 

конформацію, що є принципово важливим для структури та функцій багатьох 

пептидів. Наприклад, взаємодія негативно заряджених залишків ліпіду з 

позитивно зарядженими бічними ланцюгами пептиду є обов'язковою умовою 

зв'язування пептидів з клітинними мембранами. Фіксація конформаційної 

рухливості бічних ланцюгів може спричинити зміну структури і функцій 
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пептидів. Вплив конформаційної рухливості на структуру та функціональні 

властивості можливо вивчати застосовуючи спеціальні інструменти –  

конформаційно обмежені аналоги природних амінокислот. Таким чином, 

конформаційно обмежені міметики позитивно заряджених амінокислот мають 

теоретичне та практичне значення. Більше того, міметики аргініну та лізину з 

фторвмісними замісниками є принципово новими мітками для досліджень 

пептидів методом твердотільного 
19

F-ЯМР (
19

F-ттЯМР). 

Серед відомих аналогів амінокислот для вивчення пептидів, 

циклопропановмісні амінокислоти мають ряд недоліків, таких як схильність 

тричленного карбоциклу до розкриття. Також слід зазначити, що введення 3-х 

членного карбоциклу в амінокислоти викликає суттєві збурення вторинної 

структури пептиду, що може суттєво впливати на біологічну функцію пептиду та 

його подальше вивчення. Амінокислоти на основі 5-ти членних циклів є 

конформаційно рухливими, оскільки п’ятичленний цикл може мати декілька 

конформацій з низько енергетичними бар’єрами переходу між ними. Серед інших 

циклів, циклобутан є достатньо жорстким фрагментом, що дозволяє ефективно 

фіксувати певну конформацію. В той же час було показано, що введення 

циклобутановмісніх амінокислот не призводить до суттєвої зміни в структурі та 

функціях пептидів.   

Саме тому наші дослідження базувалися на застосуванні циклобутанового 

циклу в якості елементу конформаційного обмеження. Метою роботи було 

розробити зручні та практичні методи синтезу нових циклобутановмісних 

похідних аргініну, лізину та орнітину зокрема, монофтор- та 

трифторметилзаміщених, таких, які були б цікаві як фторвмісні мітки для 
19

F-

ттЯМР. Було поставлено завдання розробити синтетичні підходи для одержання 

циклобутановмісних амінокислот з дифторметильними замісниками.  
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Результат роботи – розробка практичного синтетичного підходу для 

отримання ряду конформаційно обмежених аналогів аргініну, лізину та орнітину. 

Методи синтезу дозволяють одержувати циклобутановмісні аналоги аргініну, 

лізину та орнітину в грамових кількостях. Структуру одержаних сполук було 

однозначно встановлено методами двовимірної спектроскопії та 

рентгеноструктурного аналізу.  

Одержані ізостери амінокислот були вперше використані для досліджень 

антимікробних та мембраноактивних пептидів. Було вивчено вплив 

конформаційного обмеження бічних ланцюгів аргініну на біологічну активність 

протимікробних циклічних гексапептидів. Показано, що конформаційне 

обмеження бічного ланцюга аргініну не суттєво впливає на протимікробну 

активність циклічного гексапептиду c-WFW 

Експериментально продемонстровано практичне застосування 

фторовмісних конформаційно обмежених аналогів аргініну та лізину для 

вивчення мембрано-активних пептидів методом 
19

F-ттЯМР. Синтезовано шість 

19
F-мічених аналогів мембрано-активного пептиду PGla(Nle), застосовуючи транс- 

та цис-ізостери лізину з трифторметильними замісниками (trans-/cis-TCBLys). Для 

оцінки придатності 
19

F-міток було проведено оцінку впливу заміни Lys на trans-

/cis-TCBLys методами спектроскопії кругового дихроїзму. Також проведено 

порівняння значень мінімальних інгібуючих концентрацій (МІК) для 
19

F-мічених 

та не міченого PGla(Nle). Базуючись на одержаних даних, було зроблено 

висновок, що введення 
19

F-міткок на основі лізину (Z/E-TCBLys) не спричиняє 

суттєвих структурних та функціональних збурень в пептиді PGla(Nle). Методом 

19
F-ттЯМР підтверджено орієнтацію PGla(Nle) в модельних ліпідних мембранах. 

Показано, що одночасне використання неполярних та заряджених 
19

F-міток 

значно підвищує точність структурного та орієнтаційного аналізу мембрано-

активних пептидів методом 
19

F-ттЯМР. 
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Конформаційно обмежений моно-фторзаміщений аналог аргініну – FCB-

Arg – був використаний для синтезу міченого пептиду Темпоріну A. Проведено 

порівняння спектрів кругового дихроїзму, МІК та даних щодо концентраційно-

залежного гемолізу для міченого та не міченого Темпорінів А. Дослідження 

синтезованого пептиду методом 
19

F-ттЯМР підтвердили раніше запропоновану 

модель взаємодії Темпоріну A з мембраною, де залишки аргініну орієнтовані до 

водного середовища. Таким чином було розроблено принципово нову мітку для 

оцінки контактних взаємодій між зарядженим бічним ланцюгом аргініну та його 

оточенням. 

Вперше розроблено нову методику для прямої реакції дифторметилювання 

кетонів, здатних до енолізації з застосуванням триметилсилілдифторметану. Було 

продемонстровано, що використання HMPA значно покращує вихід і дозволяє 

здійснювати пряме введення дифторметильної групи до кетонів у м'яких умовах. 

Проведена оптимізація умов реакції виявила оптимальне співвідношення 

реагентів при якому конверсія реакції на модельному субстраті 4-

фенілциклогексаноні була 96%. Показано, що розроблений протокол добре 

працює для циклічних, ациклічних, ароматичних кетонів і є толерантним до 

різних функціональних груп.  Відпрацьовано метод одержання дифторметильних 

похідних з циклобутановим фрагментом на модельному субстраті. 

Практична цінність роботи полягає в розробці ряду нових конформаційно 

обмежених фторовмісних аналогів аргініну та лізину як інструментів для 

вивчення мембрано-активних пептидів методом 
19

F-ттЯМР. Отримані 

амінокислоти є перспективними 
19

F-мітками, що дозволяють отримати недоступні 

раніше структурні та орієнтаційні параметри. 

Крім того, в процесі виконання роботи було розроблено практичний метод 

дифторметилювання кетонів. Показано, що розроблений метод працює на 
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мультиграмових кількостях, що може бути використано в синтезі будівельних 

блоків з дифторметильною групою для потреб медичної хімії.  

 

Ключові слова: фтор, циклобутан, аргінін, лізин, орнітин, амінокислоти, 

пептиди, 
19

F-ЯМР спектроскопія, дифторметилювання, антимікробні пептиди  
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SUMMARY 

Michurin O.M. Synthesis and application of conformationally restricted 

cyclobutane-derived analogues of arginine, lysine and ornithine.– Qualification 

research paper published as the manuscript. 

Thesis for a candidate degree in chemistry speciality 02.00.03 Organic 

Chemistry. Taras Shevchenko National University of Kyiv of MES of Ukraine, Taras 

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

The thesis is devoted to the synthesis and application of conformationally 

restricted analogues of amino acids with positively charged side chains – arginine, 

lysine and ornithine. Synthetic approach for new cyclobutane-derived analogues of 

amino acids with fluorine-containing substituents, and synthetic protocols for the 

preparation of difluoromethyl derivatives were developed. The practical value of 

fluorine-containing analogues of lysine and arginine for structural investigations of 

membrane-active peptides has been proved. 

Conformably restricted amino acids have been used in different fields as well as 

tools for studying of peptides. The introduction of residues of unnatural amino acids 

into peptide allows to conduct the analysis of a biological function of peptides, 

characterizing peptides by biophysical methods and improving their pharmacological 

profile. 

Arginine, lysine and ornithine have conformationally non-restricted side chains. 

Charged arginine, lysine, and ornithine residues can adopt many undetermined 

conformation, which is essential for the structure and functions of many peptides. For 

example, the interaction of negatively charged lipid residues with positively charged 

side chains of the peptide is a prerequisite for the binding of peptides to cell membranes. 

The fixation of the conformational mobility of the side chains may cause changes in the 

structure and functions of the peptides. The influence of conformational mobility on 
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structural and functional properties can be studied using special tools –  

conformationally restricted analogues of natural amino acids. Thus, conformationally 

restricted mimics of positively charged amino acids are of theoretical and practical 

importance. Moreover, the mimetics of arginine and lysine with fluorine substituents are 

fundamentally new labels for structural investigation of peptides using solid-state 
19

F-

NMR (
19

F-ssNMR). 

Among the well-known amino acid analogues for peptide studies, cyclopropane-

containing amino acids have several disadvantages, such as the enhanced susceptibility 

of a three-membered carbocycle for ring-opening. It should be noted that the 

introduction of a 3-membered carbocycle into a peptide causes significant 

conformational changes that can affect the biological function of the peptide and its 

further studies. 5-membered ring-derived amino acids are conformationally mobile as 

the five-membered ring can adopt several conformations with a low energy transition 

barriers between them. Among other rings, cyclobutane is sufficiently rigid fragment 

that allows to fix a specific conformation effectively. At the same time, the introduction 

of cyclobutane amino acids does not lead to significant changes in the structure and 

function of peptides. That is reason why our studies were initially based on use of the 

cyclobutane ring as conformationally constrained fragment. The primary goal of our 

research was to find a convenient and practical approach for the synthesis of new 

cyclobutane-constrained analogues of arginine, lysine and ornithine, in particular, with 

monofluoro- and trifluoromethyl-substituents, in the way to develop fluorine-containing 

labels for 
19

F-ssNMR. Another goal was to develop synthetic approaches for the 

preparation of cyclobutane-derived amino acids with difluoromethyl substituents. 

The result of work is the development of a practical synthetic approach for 

getting a number of conformationally constrained analogues of arginine, lysine and 

ornithine. The developed synthetic protocols allowed us to obtain cyclobutane analogs 
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of arginine, lysine and ornithine in gram quantities. The structure of the compounds was 

unequivocally proved by 2D-spectroscopy and structural X-ray analysis. 

The designed amino acid isosteres were used, for the first time, to study 

antimicrobial and membrane-active peptides. The effect of a conformational restriction 

of arginine side chains on the biological activity of antimicrobial cyclic hexapeptide was 

studied. It has been shown that the conformational restriction of arginine side chain does 

not affect significantly the antimicrobial activity of cyclic hexapeptide c-WFW. 

Practical application of fluorine-containing conformationally-restricted analogues 

of arginine and lysine for studying of membrane-active peptides by 
19

F-ssNMR was 

experimentally demonstrated. Six 
19

F-labeled analogues of the membrane-active peptide 

PGla(Nle) were synthesized using trans- and cis-isosters of lysine with trifluoromethyl 

substituents (trans-/cis-TCBLys). To assess the applicability of newly designed 
19

F-

labels, the structural impact of Lys to trans-/cis-TCBLys substitution was evaluated 

using circular dichroism spectroscopy (CD). Minimum inhibitory concentrations (MIC) 

values for 
19

F-labeled and non-labeled PGla(Nle) were taken and compared. Based on 

these data, we concluded that the introduction of lysine-based 
19

F-labels (trans-/cis-

TCBLys) does not cause dramatic structural and functional changes in PGla(Nle). 

PGla(Nle) orientation in model lipid bilayer membranes was confirmed by the 
19

F-

ssNMR. The simultaneous use of non-polar and charged 
19

F-labels has been shown to 

significantly increase the accuracy of the structural and orientational analysis of 

membrane-active peptides using the 
19

F-ssNMR method. 

A conformationally restricted monofluorine-substituted analogue of arginine – 

FCB-Arg – was used to get labeled peptide Temporin A. CD spectra, MIC values and 

concentration-depended hemolysis for labeled and non-labeled Temporines A were 

studied. A 
19

F-ssNMR analysis of the 
19

F-labbeled peptide confirmed the previously 

proposed interaction model of Temporin A with a membrane, where arginine residues 

are oriented to the aqueous environment. Thus, a fundamentally new label was 
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developed that allows us to estimate contact interactions between the charged arginine 

side chain and its environment. 

A new simple protocol for the direct difluoromethylation of enolizable ketones 

using trimethylsilyldifluoromethane was developed for the first time. It has been 

demonstrated that the use of HMPA significantly improves the yield and allows to 

conduct direct addition of the difluoromethyl group to ketones under mild conditions. 

The optimization of reaction conditions using 4-phenylcyclohexanone as a model 

substrate revealed the optimal reagents ratio for the best reaction conversion rate (96%). 

It was shown that the developed protocol works well for cyclic, acyclic, aromatic 

ketones and is tolerant to various functional groups. A simple method for a practical 

synthesis difluoromethyl derivatives with a cyclobutane fragment on a model substrate 

was developed. 

The practical value of the work – the development of new conformationally 

restricted fluorine-containing analogues of arginine and lysine as tools for studying 

membrane-active peptides using 
19

F-ssNMR. These amino acids analogues are 

promising 
19

F-labels to obtain previously inaccessible structural and orientational 

parameters. 

In addition, a practical method for difluoromethylation of ketones was developed. 

It was shown that the method is applicable for multigram-scale synthesis, which can be 

used for preparation of difluoromethyl containing building blocks for medical chemistry 

needs. 

Keywords: fluorine, cyclobutane, arginine, lysine, ornithine, amino acids, peptides, 
19

F-

NMR spectroscopy, difluormethylation, antimicrobial peptides   
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ДМСО/DMSO диметилсульфоксид 

ДМФА/DMF диметилформамід 

м. ч. мільйонна частка 

ТГФ/THF тетрагідрофуран 

DMAc диметилацетамід 

TASF трис(диметиламіно)сульфоній дифтортриметилсилікат 

ЯМР ядерний магнітний резонанс 

DMAP 4-диметиламінопіридин (4-dimethylaminopyridine) 

Fmoc Флуоренілметилоксикарбонільна захисна група 

Boc трет-бутоксикарбонільна захисна група 

GCMS газова хроматографія з мас-спектрометричною детекцією 

LC-MS рідинна хроматографія з мас-спектрометричною 

детекцією 

RT кімнатна температура (room temperature) 

TEA триетиламін (тriethylamine) 

TFA трифтороацетатна кислота (тrifluoroacetic acid) 

MOST Морфоліносульфур трифторид 

NBS N-Бромсукцинімід 

SPPS Твердофазний пептидний синтез 

IBX 2-йодоксибензойна кислота 
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19
F-ттЯМР твердотільний 

19
F-ЯМР 

(Z)/(E)-TCBLys Цис-/транс- 
19

F-мітки для лізину 

FCBArg Монофтор-мітка для арініну 

TBAF Тетрабутиламмоній фторид 

HPLC Високоефективна рідинна хроматографія 

MALDI Матрично-активована лазерна десорбція / іонізація 

LiHMDS біс(триметилсиліл)амід літію 

KHMDS біс(триметилсиліл)амід калію 

TEMPO 2,2,6,6-тетраметилпіперидин-1-іл)оксил 

CAN аммоній церій (IV) нітрат 

NOESY ядерна спектроскопія з ефектом Оверхаузера 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Конформаційно обмежені амінокислоти знайшли 

застосування в багатьох галузях, в тому числі як інструменти для 

дослідження пептидів. Введення залишків неприродних амінокислот в 

пептид дозволяє проводити аналіз біологічної функції пептидів, 

характеризувати пептиди шляхом біофізичних методів і покращити їх 

фармакологічну дію. 

Серед природних протеїногенних амінокислот аргінін і лізин мають 

найдовші бічні ланцюги, котрі є конформаційно рухливими за рахунок 

обертання навколо одинарних зв'язків. Аналіз PDB підтверджує, що бічні 

ланцюги в залишках цих амінокислот зазнають найбільших конформаційних 

змін у білках при зв'язуванні ліганду[1]. Полярні і заряджені залишки 

аргініну та лізину є принципово важливими для структури та функцій 

багатьох пептидів. Наприклад, взаємодія негативно заряджених залишків 

ліпіду з позитивно зарядженими бічними ланцюгами пептиду є обов'язковою 

умовою зв'язування пептидів з клітинними мембранами[2,3]. Обмеження 

конформаційної рухливості бічних ланцюгів аргініну та лізину може мати 

значний вплив на структуру і функції пептидів. Виявлення закономірностей 

цього впливу може проводитися з використанням конформаційно обмежених 

аналогів природних амінокислот. Таким чином, конформаційно обмежені 

міметики аргініну та лізину мають теоретичне та практичне значення.  

Одним з принципів дизайну, що приводить до конформаційно 

обмежених аналогів амінокислот з гнучкими бічними ланцюгами є введення 

циклобутановго фрагменту. Хоча циклобутановий фрагмент дозволяє 

ефективно фіксувати вуглецевий ланцюг в певній конформації, його 

застосування в дизайні та синтезі амінокислот у порівнянні з застосуванням 

інших циклів менш поширене. Тому подальше розширення арсеналу 
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конформаційно обмежених амінокислот, що містять циклобутановий 

фрагмент є актуальною задачею сучасної органічної хімії.  

Наукова новизна одержаних результатів. В даній дисертаційній 

роботі було розроблено практичний синтетичний підхід для отримання ряду 

конформаційно обмежених аналогів аргініну, лізину та орнітину. 

Одержані ізостери аргініну та лізину з зарядженими бічними ланцюгами 

були вперше використані для досліджень антимікробних та 

мембраноактивних пептидів. Було вивчено вплив конформаційного 

обмеження бічних ланцюгів аргініну на біологічну активність циклічних 

гексапептидів. 

Експериментально продемонстровано практичне застосування 

фторовмісних конформаційно обмежених аналогів аргініну та лізину для 

вивчення мембрано-активних пептидів методом твердотільного 
19

F-ЯМР (
19

F-

ттЯМР). Показано, що одночасне використання неполярних та заряджених 

19
F-міток значно підвищує точність структурного та орієнтаційного аналізу 

мембрано-активних пептидів методом 
19

F-ттЯМР. 

Конформаційно обмежений моно-фторзаміщений аналог аргініну був 

використаний для синтезу міченого пептиду Темпоріну A. Дослідження 

синтезованого пептиду методом 
19

F-ттЯМР підтвердили раніше 

запропоновану модель взаємодії Темпоріну A з мембраною.  

Вперше розроблено нову методику для прямої реакції 

дифторметилювання кетонів, здатних до енолізації з застосуванням  

триметилсилілдифторметану. Було продемонстровано, що використання 

HMPA значно покращує вихід і дозволяє здійснювати пряме приєднання 

дифторметильної групи до кетонів у м'яких умовах. Спосіб добре працює для 

циклічних, ациклічних, ароматичних кетонів і є толерантним до різних 

функціональних груп. Відпрацьовано метод одержання дифторметильних 

похідних з циклобутановим фрагментом на модельному субстраті. 
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Практичне значення одержаних результатів. Синтезований ряд нових 

конформаційно обмежених фторовмісних аналогів аргініну та лізину як 

інструментів для вивчення мембраноактивних пептидів методом 
19

F-ттЯМР. 

Отримані амінокислоти є перспективними
19

F-мітками, що дозволяють 

отримати недоступні раніше структурні та орієнтаційні параметри. 

Окрім того, в процесі виконання роботи було розроблено практичний 

метод дифторметилювання кетонів. Було показано, що розроблений метод 

працює на мультиграмових кількостях, що може бути використано в синтезі 

будівельних блоків з дифторметильною групою для потреб медичної хімії.  

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

Дисертаційна робота виконана в Інституті високих технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 

наукових держбюджетних тем (теми № 14БП07-02 та № 16БП07-04). 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом опрацьована наукова 

література за темою дисертації. Систематизацію літературних даних, 

основний обсяг експериментальної роботи, оформлення та узагальнення 

отриманих результатів, аналіз результатів спектральних досліджень та 

встановлення будови одержаних сполук було проведено здобувачем 

особисто. Постановка задачі та обговорення результатів дослідження 

проводилося за тісної співпраці з к. х. н. Радченком Д. С., к. х. н. 

Григоренком О. О., та безпосередньо разом з науковим керівником, д. х. н., 

проф. Комаровим І. В. Синтез та вивчення пептидів здійснено у 

співробітництві з групою Анни Ульріх (Технологічний інститут Карлсруе) та 

Маргітою Дате (Інститут досліджень молекулярної фармакології, Берлін) 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 статей у провідних 

міжнародних фахових журналах та 7 тези доповідей на конференціях. 
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РОЗДІЛ 1ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

 

1.1. Синтез і застосування конформаційно обмежених аналогів аргініну 

1.1.1 2,3-метаноаналоги 

В 1984 р. з червоних водоростей Grateloupia carmos було виділено та 

охарактеризовано нову 2,3-метаноамінокислоту 1.1.1.3а, котра була названа 

карносадин[4]. Пізніше було встановлено відносну конфігурацію 

амінокислоти (Z) та проведено її синтез з загальним виходом 5% (Схема 

1.1.1.1): 

 

Схема 1.1.1.1. Перший синтез карносадинів 

Два діастереомери 1.1.1.1а та 1.1.1.1b були розділені хроматографічно. 

Після дебензилоксикарбонілювання речовини 1.1.1.1а отримано сполуку 
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1.1.1.2а, рентгеноструктурний аналіз якої показав її абсолютну конфігурацію 

– 1S, 2S. Зі сполуки 1.1.1.2а було отримано речовину 1.1.1.3а, аналогічну 

природному карносадину[5]. 

Відмінний від попереднього метод одержання карносадину з виходом 

45%, включав синтез естеру 2,3-метаносерину та подальшу трансформацію 

останнього в цільову речовину (Схема 1.1.1.2). Ключова стадія синтезу – 

одержання функціоналізованого циклопропану подвійним алкілуванням 

амінонітрилу 1.1.1.4 епібромгідрином[7]. Захист карбобензокси-групою α-

аміногрупи, та маніпуляції бічного ланцюга дали монозахищений естер 

амінокислоти 1.1.1.5. Для введення гуанідинового фрагменту авторами було 

досліджено декілька гуанідинуючих агентів, проте найкращий результат було 

отримано при застосовані аміноімінометансульфокислоти (AIMSA)[8]. 

 

Схема 1.1.1.2. Синтез карносадину з застосуванням біс-алкілювання 

Амінокислоти 1.1.1.6 та 1.1.1.6a (схема 1.1.1.3) – конформаційно 

обмежені аналоги орнітину та аргініну відповідно, були синтезовані з 

біциклічного лактону 1.1.1.7, котрий одержується з гліцидилтрифлату 1.1.1.8. 

Лактон 1.1.1.5 розкривають амоніаком, проводять перегрупування Гофмана, 

первинний спирт переводять в нітрил, котрий після відновлення 

перетворюють в цільову сполуку 1.1.1.6. Автори припускають, що обробка 

сполуки 1.1.1.6а гідрогенфторидом повинна приводити до зняття Boc та Ts 
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захисних груп, що дозволяє таким чином вводити дану амінокислоту в 

пептидоміметик [6]. 

 

Схема 1.1.1.3. Синтез 2,3-метаноаналогів аргініну та лізину 

Схожий підхід було використано при синтезі Z-Boc-амінокислоти 

1.1.1.10 (Схема 1.1.1.4)[9]. Аміногрупа для введення гуанідину утворювалась 

шляхом відновлення азиду 1.1.1.7. Наступна реакція з S,S-диметил-(N-Ts) 

карбонімідітіонатом (1.1.1.8) та амоніаком дозволяє отримати захищений 

аргінін 1.1.1.9. Сполука 1.1.1.9 легко перетворюється на 1.1.1.10. 
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Схема 1.1.1.4. Синтез 2,3-метаноаналогу аргініну 

Наступна схема (Схема 1.1.1.5) ілюструє аналогічний синтез Z-Fmoc-

аргініну 1.1.1.11, виходячи з 1.1.1.9. 

 

Схема 1.1.1.5. Отримання Z-аналогу 2,3-метаноаргініну з Fmoc-захистом 

Для синтезу E-похідних подібний підхід неможливо використати, 

оскільки згідно досвіду авторів при мезилюванні E-похідного 1.1.1.12 

відбувається небажана лактонізація з утворенням сполуки 1.1.1.13, з якої 

фактично синтезували сполуку 1.1.1.12. 
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Схема 1.1.1.6. Небажана лактонізація в синтезі E-аналогу аргініну 

Щоб обійти проблему, автори вирішили одержати сполуку, що менш 

схильна до лактонізації. Для цього з манніту було синтезовано 1.1.1.14[10]. 

Моногідроліз 1.1.1.14 протікав швидше з менш утрудненої сторони, 

подальше перегрупування Курціуса дозволяє одержати 1.1.1.15. Далі описані 

вище маніпуляції приводять до E-Boc-амінокислоти 1.1.1.16 та до E-Fmoc-

амінокислоти 1.1.1.17 (Схема 1.1.1.7). 

 

Схема 1.1.1.7. Синтез Fmoc-захищеного E-аналогу 2,3-метаноаргініну 

За допомогою амінокислот 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.1.1.16 та 1.1.1.17 було 

встановлено, що в нейропептидах FMRF-NH2 та FLFQPQRF-NH2 залишок 

аргініну-RF-NH2 є важливим для зв’язування з рецептором[11]. Також дані 

амінокислоти були використані для дослідження конформацій послідовності 
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Arg-Glu-Asp, котра є центральною при глікопротеїн IIaIIIb-фібриноген 

взаємодіях[12].   

В роботі [13] було застосовано інший підхід до незахищеного 2,3-

метаноаналогу аргініну 1.1.1.20. Сполуку 1.1.1.18 вдалось поділити на чисті 

ізомери. Окиснення подвійного зв’язку разом з окисненням бензильної групи 

в бензоїльну проводилося one-pot з застосуванням NaIO4 та RuCl3 (Схема 

1.1.1.8). Синтезовані сполуки 1.1.1.20 досліджувались на GPRC6A змішаному 

амінокислотному рецепторі миші. Z-форма (1.1.1.20a) мала підвищену 

біологічну активність порівняно з природнім L-аргініном, в той час, як E-

форма (1.1.1.20b) була близька за активністю до природнього L-аргініну. 

 

Схема 1.1.1.8. Альтернативний метод одержання Z та E 2,3-

метаноаргінінів  

Сполука з описаного вище перетворення (1.1.1.21), точніше, її (S)-

енантіомер (1.1.1.21-(S)) була використана в роботі Бургеса [14] для 

отримання енантіомерно чистих аналогів лізину та аргініну. Елегантність 

роботи полягала у відсутності стадії очистки інтермедіатів та у дешевизні 

вихідної речовини для синтезу - (L)-яблучної кислоти. Ключова стадія – 
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регіоселективний гідроліз менш утрудненої естерної функції в 1.1.1.22, 

даючи ізомерно чистий 1.1.1.23. Шляхом декількох простих перетворень 

було отримано ключовий інтермедіат – спирт 1.1.1.24, який було перетворено 

на аналог лізину 1.1.1.25 (Схема 1.1.1.9). 

 

Схема 1.1.1.9. Одержання хірального 2,3-метаноаналогулізину 

В свою чергу, сполука 1.1.1.24 була використана для отримання 

аналогу аргініну 1.1.1.26, застосовуючи реакцію Міцунобу з гуанідином 

1.1.1.25 (Схема 1.1.1.10). 

 

Схема 1.1.1.10. Введення гуанідинового фрагменту через реакцію Міцунобу 
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Цікаве спостереження в останньому перетворенні – при гідролізі 

складноестерної групи, реакція також приводить до гідролізу одного з 

залишків захисту на гуанідиновому фрагменті. 

Кардинально новий метод для отримання циклопропанових аналогів 

амінокислот було розроблено авторами [15], а саме - формування 

аміноциклопропільного фрагменту з N,N-дибензилкарбоксамідів за 

допомогою реакції Кулінковича (Схема 1.1.1.11). Аналог 2,3-метаноаналогу 

орнітину було синтезовано за наступною схемою: 

 

Схема 1.1.1.11. Одержання 2,3-метаноаналогуорнітину через реакцію 

Кулінковича 

Ключова стадія синтезу – циклопропанування за допомогою 

гомоаллілмагній броміду сполуки 1.1.1.27 з утворенням вініл-похідного 

1.1.1.28. Останній є зручним фрагментом для подальших трансформацій. 

Гідроборування, окиснення з виходом на спирт, подальша його 

трансформація в  азид та прості маніпуляції з рештою функціональних груп 

дозволили синтезувати амінокислоту 1.1.1.29 – аналог орнітину. 

Синтез енантіомерно чистих 2,3-метаноаналогів орнітину було 

виконано виходячи з (S)-аспарагіновї кислоти (Схема 1.1.1.12)[16]: 
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Схема 1.1.1.12. Синтез 2,3-метаноаналогів орнітину з (S)-аспарагінової 

кислоти 

Напрацювання сполуки 1.1.1.30 здійснювали за вже описаними 

методиками [17,18]. Відповідний лактон 1.1.1.30 було отримано у вигляді 

(1R,6R)-ізомеру, який було використано для функціоналізації з отриманням 

енантіомерного 1.1.1.32. 

Конформаційно обмежені аналоги природних амінокислот, 

модифікованих атомами фтору є цінними будівельними блоками для синтезу 

пептидів, здатних формувати стабільні вторинні структури та брати участь в 

високо специфічних протеїн-протеїн взаємодіях. Саме це було мотивацією 

для авторів роботи [19], де описано елегантний метод синтезу фторовмісних 

циклопропанових аналогів амінокислот, в тому числі аргініну та лізину. 

Синтез починали з доступного акрилату 1.1.1.33 шляхом його 

циклопропанування з отриманням 1.1.1.34, як суміші діастереомерів (Схема 

1.1.1.13). Було знайдено умови для діастереоселективного гідролізу Z-

ізомеру, з утворенням кислоти 1.1.1.35а. E-ізомер 1.1.1.34а було ізольовано 

після кислотно-основної екстракції. Останню сполуку, після виділення, було 

перетворено на чистий діастереомер – 1.1.1.35b. Обидві сполуки 1.1.1.35а-b 
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були перетворені на спирти 1.1.1.36а-b шляхом дії етилхлорформіату та 

боргідриду натрію. 

 

Схема 1.1.1.13. Одержання фторовмісних вихідних сполук 

Далі 1.1.1.36а-b були перетворені на альдегіди 1.1.1.37a-b (Схема 

1.1.1.14), альдегідна група яких була використана для проведення реакції 

Хорнера з диетилціанометилфосфонатом з утворенням сполук 1.1.1.38а-b. 

Вичерпне гідрування подвійного зв’язку та нітрильної групи Z-ізомеру 

1.1.1.38а проходило відносно легко – лише в одну стадію було отримано 

цільовий захищений аналог лізину 1.1.1.39а в умовах відновлення на 

каталізаторі Адамса. Проте відновлення E-ізомерів 1.1.1.38b в 1.1.1.39b 

проходило складніше – в дві стадії: часткове гідрування на Pd/C та повне 

гідрування на каталізаторі Адамса. 

 

Схема 1.1.1.14. Синтез фторовмісних аналогів лізину 

Синтез відповідного аналогу аргініну було виконано за схемою 1.1.1.15: 
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Схема 1.1.1.15. Синтез фторовмісних аналогів аргініну 

В якості вихідної речовини використано альдегід 1.1.1.37а. Для 

створення бічного ланцюга використано реакцію Анрі з наступною 

кротонізацією в нітроалкен 1.1.1.40. Відновлення нітроалкену проводили в 

дві стадії – дією боргідриду та каталітичним гідруванням на Pd/C з 

утворенням сполуки 1.1.1.41, аналога орнітину. Введення гуанідинового 

фрагменту здійснено за допомогою реагенту N,N’-ди-Cbz-N’’-

трифторметансульфоніл гуанідину – 1.1.1.42 з утворенням аналога аргініну 

1.1.1.43 з виходом 24%  

1.1.2 3,4 та 4,5-метаноаналоги 

Автори робіт [20,21] одержали стереоізомерні 3,4-метаноаналоги 

1.1.2.6a-b аргініну для дослідження впливу їх конфігурацій на інгібування 

ізоформ NO-синтази (NOS). Вихідна речовина для синтезу – OBO-захищений 

Cbz-L-серин альдегід (Схема 1.1.2.1), олефінування якого по Віттігу дало 

1.1.2.2. Циклопропануванння дією діазометану та наступний розклад 

утвореного піразоліну проходили з утворенням сполуки 1.1.2.3a-b у 

співвідношенні 3:1. Відновлення діастереомерної суміші та наступна реакція 

Міцунобу з  N’,N,N-три-Cbz гуанідином приводили до утворення суміші 

повністю захищених речовин 1.1.2.4a-b. Сполуки 1.1.2.4a та 1.1.2.4b успішно 

було поділено на ізомери, зняття захисних груп з яких та іонообмінна 

хроматографія приводили до цільових сполук 1.1.2.5a та 1.1.2.5b. 
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Схема 1.1.2.1. Синтез стереоізомерів 3,4-метаноаналогів аргініну 

Інший підхід до синтезу 3,4-метаноаргінінів базується на хіральному 

циклопропані 1.1.2.7а (Схема 1.1.2.2). Введення хірального індуктора, трет-

бутилсулфінаміду та наступна реакція з вінілмагнійбромідом дозволяє 

одержати оптично чисту речовину 1.1.2.9. Останню можна легко перетворити 

на аналог аргініну 1.1.2.10. 
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Схема 1.1.2.2. Стереоселективний синтез 3,4-метаноаргінінів 

Застосовуючи ідентичний підхід, проте виходячи з різних 

енантіомерних форм 1.1.2.7a-d (Схема 1.1.2.3), було проведено синтез усіх 

можливих ізомерних 3,4-метаноаргінінів, через відповідні хіральні 

сульфініміди [22]. 

 

Схема 1.1.2.3. Хіральні сулфініміди – вихідні сполуки для синтезу ізомерних 

3,4-метано аргінінів 

Найменш поширеними серед циклопропановмісних аналогів є 4,5-

метаноаналоги. Серед описаних в літературі є метод отримання 4,5-метано-

лізину. Автори були зацікавлені в даній сполуці як субстраті для лізин-2,3-

аміномуталази – S-аденозилметіонін залежний ензим, що каталізує 
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ізомеризацію α-аміно групи лізину в β-положенні. Було зроблено 

припущення, що 4,5-метано-лізин буде давати продукти розкриття 

циклопропану за рахунок утворення радикалу в 3-му положенні лізину. Для 

синтезу енантіомерно чистих аналогів було використано (L)-метіонін, що був 

легко перетворений на (L)-гомосерин (Схема 1.1.2.4). α-Аміно- та  

карбоксильна групи були захищені, гідроксиметиленова функція була 

окиснена хлорхроматом піридинію в альдегід та введена в реакцію Віттіга, 

приводячи до сполуки 1.1.2.11. Селективне відновлення альдегіду в 1.1.2.11 

за допомогою системи церій хлорид-боргідрид натрію дозволило вийти на 

ключовий інтермедіат – сполуку 1.1.2.12[23]. 

 

Схема 1.1.2.4. Одержання вихідної сполуки для синтезу 4,5-метаноаналогів 

лізину 

Циклопропанування сполуки 1.1.2.12 в умовах реакції Сімонса-Смітта 

(схема 1.1.2.5) приводило до суміші діастереомерних сполук – 1.1.2.13a-b, які 

вдалося розділити хроматографічно. Конфігурація сполуки 1.1.2.13а була 

підтверджена повторним стероселективним синтезом з використанням 

хірального діоксоборолану L. 
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Схема 1.1.2.5. Циклопропанування в умовах реакції Сімонса-Смітта 

Сполуки 1.1.2.13a-b були успішно перетворені на аналоги лізину в три 

стадії за схемою 1.1.2. 

 

Схема 1.1.2.6. Одержання 4,5-метаноаналогів лізину 

1.1.3 2,4-метаноаналоги 

Серед циклобутановмісних аналогів аргініну описаний лише один 2,4-

метаноаналог 1.1.3.3 (Схема 1.1.3.1)[24]. Вихідною речовиною для синтезу 

1.1.3.3 є похідне біцикло[1.1.0]бутану 1.1.3.1[25]. Центральний С-С зв'язок 

біцикло[1.1.0]бутану у поєднанні з напруженою біциклобутановою системою 

володіє високою реакційною здатністю і є особливо схильним до великої 

різноманітності хімічних модифікацій. Саме ця властивість біциклобутану 

була використана для синтезу аналогу аргініну 1.1.3.3, за схемою 1.1.3.1. 

Ключова стадія синтезу – введення гуанідинового фрагмента – проводили за 

допомогою  3,5-диметилпіразол-1-карбоксаміду нітрату (DMPCN). 

Амінокислота 1.1.3.3 була синтезована та була введена в антимікробний 

пептид тафцін Thr-Lys-Pro-Arg, на місце природного аргініну.  
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Схема 1.1.3.1. Схема одержання 2,4-метаноаргініну 

Відповідний аналог лізину було синтезовано виходячи зі сполуки 

1.1.3.2 за схемою 1.1.3.2. Ключове перетворення – введення бічного ланцюга 

в циклобутанове кільце дією оксирану на енолят сполуки 1.1.3.2. Слід 

зазначити, що розділення сполуки 1.1.3.4 на діастереомери не було 

успішним, тому автори синтезували кінцеву сполуку у вигляді суміші цис- та 

транс- аналогів лізину (1.1.3.5). 
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Схема 1.1.3.2. Схема одержання 2,4-метаноорнітину 

Синтезований аналог лізину 1.1.3.5 було ортогонально захищено, через 

проміжний комплекс з купрумом(ІІ); повністю захищену сполуку 1.1.3.6 було 

використано для синтезу аналогу пептиду  Thr-Lys-Pro-Arg. Цікаво, що 

отриманий пептид Thr-(1.1.3.5)-Pro-Arg було розділено на ізомери після 

HPLC, у співвідношенні 7:10.  

Результати вивчення синтезованих аналогів тафціну показали 

підвищену стабільність пептидів щодо ензиматичного розщеплення, 

порівняно з нативним пептидом. Це може бути використано для дизайну 

аналогів метаболітично стабільних біоактивних пептидів.    

Синтез азаспіро[3.3]гептан-похідного орнітину 1.1.3.7 було описано в 

роботі [39]. Побудова азаспіро[3.3]гептанового скелету базувалася на 

послідовному утворенні циклобутанового та азетидинового циклів з 

використанням реакції біс-алкілювання малонату та тозиламіду з утворенням 

сполуки 1.1.3.8 за схемою 1.1.3.3. Формування амінокислотного фрагменту 

здійснювали через утворення гідантоїну 1.1.3.9, через реакцію Бухерера — 

Берга. Після зняття тозилу та гідролізу, кінцевий аналог орнітину 1.1.3.7 було 

одержано в чистому вигляді після Іонообмінної хроматографії.  
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Схема 1.1.3.3. Синтез азаспіро[3.3]гептан-похідного орнітину 

1.1.4 Похідні проліну. 

Синтез сполук 1.1.4.4а-bта 1.1.4.5а-b [26] розпочато з захищеного 

пролінолу 1.1.4.1. Пролінол, шляхом SN2-заміщення відповідного мезилату, 

переведено в азид 1.1.4.2а або нітрил 1.1.4.3а. Збереження вихідної 

конфігурації пролінолу було досягнуто через подвійне SN2-заміщення дією 

тетрагалометану та трифенілфосфіну і наступною реакцією з 

тетрабутиламоній ціанідом 1.1.4.2b або азидом натрію 1.1.4.3b. У випадку 

одержання сполуки 1.1.4.3b швидше проходило відщеплення галогеніду з 

утворенням алкену 1.1.4.3с. 
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Схема 1.1.4.1. Синтез азидів та нітрилів з гідроксипроліну  

З діастереомерних азидів 1.1.4.2а-bбуло одержано аргініни 1.1.4.4а-b за 

схемою 1.1.4.2. 

 

Схема 1.1.4.2. Одержання транс-аналогів аргініну з азиду 

Нітрили 1.1.4.3а-b аналогічно переведено в аргініни 1.1.4.5а-b за схемою 

1.1.4.3. 
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Схема 1.1.4.3. Одержання транс-аналогів аргініну з нітрилів 

Повторення схеми, починаючи з відповідного цис-пролінолу, 

дозволило одержати інші представники конформаційно обмежених аргінінів 

за схемою 1.1.4.4[26]. 

 

Схема 1.1.4.4. Одержання аналогів аргініну з цис-пролінолу 

Автори роботи припускають, що синтезовані аналоги аргініну 1.1.4.4a-

b, 1.1.4.5a-b, 1.1.4.6a-b, 1.1.4.7a-b можуть бути введені в пептид шляхом 

твердофазного пептидного синтезу, оскільки при дії гідроген фториду 

повинні відщеплюватись всі захисні групи синтетичного пептиду. Автори 

іншої роботи розробили синтез ортогонально захищених аналогів аргініну, 
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придатних до Fmoc-SPPS (Схема 1.1.4.5)[27]. Бензилювання Z-захищеного 

транс-оксипроліну, утворення тозилату та нуклеофільне заміщення 

азидогрупою дозволяє одержати цис-азид  1.1.4.8. Відновлення азиду, реакція 

з дибокгуаніділ трифлатом 1.1.4.9, гідрогеноліз та введення Fmoc захисту 

приводить до цільового аргініну 1.1.4.10а. 

 

Схема 1.1.4.5. Одержання аналогу цис- аргініну для Fmoc-SPPS 

Згідно вже відомої схеми, транс-захищений пролінол переведено в 

транс-аналог аргініну 1.1.4.10b за схемою 1.1.4.6. 

 

Схема 1.1.4.6.Одержання аналогу транс- аргініну для Fmoc-SPPS 

Циклопропанування ненасиченого лактаму 1.1.4.11 проходить з 

утворенням син- та анти-ізомерів сполук 1.1.4.12а та 1.1.4.12b (Схема 
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1.1.4.7). Відновлення двох амідних функцій та розкриття оксазолідину 

приводить до аміну 1.1.4.13. Амін 1.1.4.13  було прогуанідиновано, а 

новоутворена гуанідинова група була захищена дією MtsCl. Дебензилювання 

з наступним утворенням Boc-похідного та окиснення спиртової групи в 

карбоксильну приводить до сполуки 1.1.4.14[28]. 

 

Схема 1.1.4.7. Одержання аналогу аргініну на основі 3-

азабіцикло[3.1.0]гексану 

Супряжене приєднання LiCH2CN до лактаму 1.1.4.11 з наступним 

відновленням дозволяє одержати вихідний прекурсор для іншого аналогу 

аргініну 1.1.4.15 за схемою 1.1.4.8[29]. 

 

Схема 1.1.4.8. Синтез аналогу аргініну через супряжене приєднання LiCH2CN 
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З метою створення селективних лігандів, що діють на рецептори 

нейропептидів, авторами було синтезовано цис- та транс-аналоги аргініну 

1.1.4.18а-b. Підхід до кінцевих сполук базується на регіоселективній 

циклізації Дікмана та реакції Віттіга з утворенням 1.1.4.16, а також на 

епімеризації речовини 1.1.4.17 при дії LDA (Схема 1.1.4.9).[30] 

 

Схема 1.1.4.9. Синтез аналогів аргініну через циклізацію Дікмана 

Елегантний шлях до отримання конформаційно обмежених аналогів 

аргініну та лізину було запропоновано авторами роботи [31] де було 

використано сполуку 1.1.4.19 (Схема 1.1.4.10). Останню було отримано 

шляхом нескладних перетворень вихідної доступної сполуки 1.1.4.21. 

Ключова стадія синтезу – циклізація оксирану 1.1.4.22 в похідне піролідину – 

1.1.4.23, під дією KHMDS та тетраізопропілату титану як кислоти Льюїса. 

Цікаво, що дане перетворення проходить діастереоселективно, даючи єдиний 

продукт – 1.1.4.23. Селективне зняття бензильного захисту та введення бок-

захисту приводило до сполуки 1.1.4.24. Цікаво, що при знятті бензильного 

захисту з азоту аналогічний О-бензил зберігався. Наступне 
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десульфонілювання під дією амальгами натрію в присутності Na2HPO4 в 

MeOH давало ключовий інтермедіат – сполуку 1.1.4.19 з виходом 96%. 

Цільовий аналог лізину (1.1.4.20) було синтезовано через серію 

простих маніпуляцій з речовиною 1.1.4.19 – гомологізація під дією KCN в 

DMSO з наступним відновленням нітрилу бораном, захистом утвореного 

аміну бок-групою та окисненням дебензильованого залишку 2-гідрокси-

метиленової групи за допомогою NaOCl-TEMPO. 

 

Схема 1.1.4.10. Синтез аналогу лізину на основі пролінового скелету 

Альтернативний синтез 1.1.4.20, проте в незахищеному варіанті 

(сполука 1.1.4.20а), було запропоновано авторами роботи [32] за схемою 

1.1.4.11. Синтез розпочинали з захищеного пролінолу 1.1.4.1а, шляхом 

окиснення в кетон 1.1.4.37 N-метилморфолін оксидом в присутності 
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тетрапропіламоній перрутенату. Нарощення бічного ланцюга виконано за 

допомогою реакції Хорнера між 1.1.4.37 та стабілізованим ілідом, отриманим 

з диетилціанометилфосфонат. Отриманий олефін 1.1.4.38 було виділено після 

хроматографії; екзоциклічний подвійний зв’язок 1.1.4.38 було 

гідрогенізовано над відновленим PdCl2, з утворенням суміші діастереомерів – 

1.1.4.39а-b, що складається на 80% з транс-ізомеру 1.1.4.39а. Переважаючий 

1.1.4.39а, після гідрогенолізу та кислотного гідролізу легко перетворено на 

аналог лізину – 1.1.4.20а:  

 

Схема 1.1.4.11. Синтез транс-аналогу лізину з пролінолу 

Досить схожий підхід майже одночасно опублікували автори роботи 

[33], проте синтез був націлений на отримання саме цис-ізомеру 1.1.4.20b: 
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Схема 1.1.4.12. Синтез цис-аналогу лізину з пролінолу 

Приєднання стабілізованого іліду за реакцією Хорнера приводило до 

суміші двох сполук – з екзо-циклічним (1.1.4.41a) та ендо-циклічним 

(1.1.4.41b) зв'язком (3:2). Оскільки умови були ідентичними до перетворення 

1.1.4.37 -> 1.1.4.38, було зроблено припущення, що інформація на рахунок 

синтезу алкену з ендо-циклічним зв'язком залишилась непоміченою авторами 

роботи[32]. Завершення синтезу стало можливим, після того, як було вивчено 

схильність алкену 1.1.4.41a до ізомеризації в 1.1.4.41b під дією LiHMDS та 

обробкою реакційної суміші TsOH. Таким чином було збільшено фактичний 

вихід алкену 1.1.4.41b до 56%. Досліди з гідрогенолізом ендо-циклічного 

алкену 1.1.4.41b показали, що відновлення відбувається діастереоселективно, 

з утворенням лише цис-ізомеру 1.1.4.42. Прості маніпуляції з 

функціональними групами дозволили отримати аналог лізину 1.1.4.20b. 

Каскадний тип циклізації, через проміжне отримання еноляту цинку та 

його перехоплення на подвійний зв'язок, було розроблено  та використано 

для асиметричного синтезу проліновмісних аналогів лізину та аргініну 

авторами роботи [34] (Схема 1.1.4.13). Цинкорганічну похідну 1.1.4.26 було 

одержано через утворення літієвого еноляту сполуки 1.1.4.25 та наступне 
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його трансметалювання дією ZnBr2. Нагрівання отриманої суміші до 

кімнатної температури приводило до цинк-органічної сполуки  1.1.4.26, з 

цис-відносною, та 2S-абсолютною  конфігурацією. Трансметалювання 

сполуки 1.1.4.26 під дією ціаніду купруму(І) дозволило отримати активний 

нуклеофіл для реакції Міхаеля з нітро-етиленом з отриманням сполуки 

1.1.4.27. Відновлення нітрогрупи останньої сполуки та стандартні 

маніпуляції з захисними групами приводили до аналогу лізину 1.1.4.28.

 

Схема 1.1.4.13. Синтез аналогу лізину застосовуючи каскадний тип 

циклізації 

Шляхом обробки сполуки 1.1.4.26 ціанідом купруму з наступним 

перехопленням проміжної купрум-органічної сполуки тозилнітрилом, було 

одержано нітрил 1.1.4.29 (Схема 1.1.4.14). Останній було використано для 

синтезу проліновмісного аналогу аргініну 1.1.4.31, як показано на схемі 

1.1.4.14. Ключова стадія – відновлення нітрилу 1.1.4.30 системою NaBH4 + 

CoCl2х6H2O хоча і проходило з високою конверсією, проте отриманий 

продукт потребував подальшої очистки, ймовірно, через утворення 

металохелатів та/або розкладання продукту. Як альтернатива, було 

застосовано гідрогеноліз нітрилу 1.1.4.30 на каталізаторі PtO2 – чистий 

продукт в цьому випадку отримували з виходом 96%. 
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Схема 1.1.4.14. Синтез аналогу аргініну застосовуючи каскадний тип 

циклізації 

Автори роботи [33] розробили конформаційно обмежені аналоги лізину 

1.1.4.35 як міметиків, здатних до формування PPII вторинної структури в 

пептиді. Особливо цікавою була сполука 1.1.4.35 (Схема 1.1.4.15), де було 

передбачено її використання як ключового елементу для створення 

пептидного субстрату для цГМФ-залежної протеїнкінази. Синтез сполуки 

починався з вже описаної трициклічної вихідної речовини 1.1.4.12b, що була 

відновлена супергідридом до спирту, відповідний спирт було перетворено на 

мезил-похідне 1.1.4.32. Автори планували перетворити мезилат на нітрил, 

шляхом дії ціаніду натрію, проте спостерігалось формування лише побічного 

продукту – 1.1.4.33, одержаного шляхом розкриття циклопропанового кільця. 

Автори припустили, що використання менш основного джерела ціанід аніону 

дозволить обійти цю проблему. Дійсно, в умовах міжфазного каталізу (тетра-

н-бутил амоній ціаніду та ціаніду калію в водно-органічному розчиннику) 

відбувалось нуклеофільне заміщення мезилату з утворенням 1.1.4.34; 

продуктів розкриття циклопропану не спостерігалось. Наступні прості 

маніпуляції дозволили отримати бажаний аналог лізину 1.1.4.35, повністю 

придатний до пептидного синтезу. 
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Схема 1.1.4.15. Одержання аналогу лізину на основі 3-

азабіцикло[3.1.0]гексану 

1.1.5 Похідні піпеколінової кислоти 

Робота авторів [35] описує синтез рацемічних, ортогонально захищених 

цис- і транс-5-гуанідин-піпеколінових кислот, як аналогів аргініну з чотирма 

(χ1, χ2, χ3 та φ) кутами конформаційного обмеження. Синтез починали зі 

сполуки 1.1.5.1, яку приготували з рацемічного N-Вос метилпіпеконоату 

шляхом α-електрооксиметилювання з наступним β-елімінуванням метанолу 

(Схема 1.1.5.1). Подальше гідроборування та окислювальне розщеплення С-В 

зв'язку приводило до діастереомерної суміші спиртів 1.1.5.2 (транс/цис = 

93/7) з виходом 62%. Після класичного ланцюжка перетворень, з транс-

спирту (E)-1.1.5.2 було отримано цис-аналог орнітину (Z)-1.1.5.3. Для його 

перетворення на цільовий цис-аналог аргініну (Z)-1.1.5.4 було використано 

N, N-ді-(бензилоксикарбоніл)-S-метилтіосечовину в присутності TEA і 

HgCl2. 



50 
 

 
Схема 1.1.5.1. Синтез захищеної цис-5-гуанідин-піпеколінової кислоти 

Для синтезу транс-аналогу аргініну необхідно було одержати цис-

спирт (Z)-1.1.5.2 (Схема 1.1.5.2). Відповідний спирт був отриманий за 

допомогою стереоселективного відновлення кетону 1.1.5.5 боргідридом 

натрію. Для синтезу кетону 1.1.5.5, в якості вихідної речовини автори 

використали вихідний транс-спирт з попередньої схеми (E)-1.1.5.2 і IBX, як 

окисник. Наступні стадії синтезу – аналогічні попередній схемі, і приводять 

до транс-аналогу аргініну (E)-1.1.5.4.  

 

Схема 1.1.5.2. Синтез захищеної транс-5-гуанідин-піпеколінової кислоти 

Крім цього, автори розробили 2-х стадійний підхід для отримання (E)-

1.1.5.4, використовуючи реакцію азидоалоксилування олефінів за схемою 

1.1.5.3. Таким чином, взаємодія 1.1.5.1 з азидом натрію і церій (IV) амоній 
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нітратом (CAN) при -95 °С дає 1.1.5.6 у вигляді суміші діастереомерів 

(транс/цис = 92/8). Відновлення α-аміноетерної функції в (E)-1.1.5.6 за 

допомогою Et3SiH приводило до функціоналізованого азиду – ключового 

прекурсору для синтезу (E)-1.1.5.4. 

 

Схема 1.1.5.3. Альтернативний підхід до захищеної транс-5-гуанідин-

піпеколінової кислоти 

Як продовження роботи, авторами було вдосконалено синтетичні 

підходи до агініноміметиків на основі піпеколінового скелету та вивчено їх 

потенціал як інгібіторів NO-синтази (NOS). Дослідження різних регіо- і 

стереоселективних методів функціоналізації енкарбамату 1.1.5.1, дозволило 

розробити ефективні синтетичні шляхи до обох діастереомерів захищених 

аргініноміметиків – (Z)-1.1.5.7 та (E)-1.1.5.7 – аналогів (Z)-1.1.5.4 та (E)-

1.1.5.4, захищених метил-карбаматною групою. Зняття захисту проводили 

використовуючи кип’ятіння в водній соляній кислоті, що приводило до 

часткової епімеризації у 2-му положенні (Схема 1.1.5.4). Було знайдено, що 

застосування триметилсилілйодиду для зняття захисних груп дозволяє 

уникнути епімеризації – фінальні незахищені аналоги аргініну - (Z)-1.1.5.8 та 

(E)-1.1.5.8 були отримані з 80% конверсією, з домішкою 10-20% неповністю 

знятого карбаматного захисту. Кінцеві (Z)-1.1.5.8 та (E)-1.1.5.8 очищали 

застосовуючи HPLC та отримували у вигляді гідрохлоридів. 
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Схема 1.1.5.4. Зняття захисних груп 

Жоден з синтезованих діастереомерів не проявив інгібуючої дії на ізоформи 

NO-синтази (NOS). Спостерігалась деяка селективність (Z)-1.1.5.8 до 

ізоформи iNOS та (E)-1.1.5.8 до ізоформи eNOS[36]. 

 

1.2.  Дифторметилювання карбонільних сполук 

Нуклеофільне трифторметилювання карбонільних сполук є добре 

розробленим і широко застосовуєтся. Особливо популярним реагентом для 

трифторметилювання є триметилсиліл трифторметан (ТМSCF3)[97, 98]. 

Однак аналогічна реакція дифторметилювання за допомогою реагенту 

триметилсиліл дифторметану (TMSCF2H) є більш складною. Це пояснюється 

головним чином тим що зв'язок Si–CF2H (порядок зв'язку 0,436) менш 

поляризований, ніж Si–CF3 (порядок зв'язку 0,220). Саме тому розщеплення 

зв'язку Si–CF2H відбуваєтся складніше[89]. 

Найперші спроби здійснити пряме дифторметилювання карбонільних 

сполук дією PhMe2SiCF2H були проведені ще в 1995 році. В якості 

модельного субстрату було обрано бензальдегід. Результати наведені в 

таблиці 1.2.1. Було знайдено, що важливу роль відіграють як розчинник так і 

джерело фторид-аніону. Найвищий вихід продукту (82%) спостерігали в 

системі KF/DMF. В той же час виходи продукту при застосуванні ініціаторів 

– TBAF, TASF були нижчі.  
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№досліду Розчинник F
-
 (моль%) Час (год) Вихід (%) 

1 DMF KF (5) 6 82 

2 DMSO KF (5) 5 13 

3 TMU KF (5) 12 28 

4 NMP KF (5) 5 24 

5 DMF TBAF (5) 3 51 

6 DMF TASF (50) 10 43 

Таблиця 1.2.1. Дифторметилювання дією PhMe2SiCF2H 

Результати реакції дифторметилювання на різноманітних субстратах 

показали, що реакція працює добре у випадку ароматичних та аліфатичних 

альдегідів. Для реакції з кетонами було виявлено, що триметилсиліл 

дифторметану (TMSCF2H) більш активний, а ніж PhMe2SiCF2H. У випадку 

кетонів, хоча реакція і відбувалась, проте виходи продуктів були вкрай низькі 

(Схема 1.2.1). 

 

Схема 1.2.1.  Дифторметилювання кетонів за допомогою Me3SiCF2H 

 Jinbo Hu використали CsF в якості ініціатора реакції між альдегідами 

та TMSCF2H [90]. Це дозволило проводити реакцію дифторметилювання при 

кімнатній температурі. 
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Схема 1.2.2. Дифторметилювання анісового альдегіду за допомогою 

Me3SiCF2H 

Результати дифторметилювання кетонів в умовах CsF/DMF були 

подібні до результатів з KF/DMF. Одержані виходи продукту становили 30-

40%. Ретельне вивчення побічних продуктів реакції показало, що 

карбонільна група DMF здатна до нуклеофільного дифторметилювання в 

системі TMSCF2H/CsF/DMF. Ця побічна реакція конкурує з основною 

реакцією дифторметилювання карбонільної сполуки, особливо коли 

електрофільність субстрату низька. В ТГФ та інших нереакційноздатних 

розчинниках, CsF і TBAT не можуть індукувати реакцію, саме тому Jinbo Hu 

спробували застосовувати алкоголяти в якості ініціаторів. 

Дифторметилювання дифенілкетонів (Схема 1.2.3) гладко проходило, 

застосовуючи t-BuOK/ТГФ при -78°C.  

 

Схема 1.2.3. Дифторметилювання дифенілкетонів за допомогою 

Me3SiCF2H/tBuOK 

В той же час реакція з метилкетонами (такими як ацетофенон), а також 

іншими кетонами здатними до енолізації не давала відповідних продуктів 

внаслідок конкурентної альдольної реакції цих субстратів при застосуванні  

t-BuOK.  

Серед альтернативних методів дифторметилювання кетонів, було 

розроблено непрямі методи. Один із таких методів базувався на застосуванні 
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дифторметил феніл сульфонів (CF2H-SO2Ph)[100], а також диетил 

дифторметилфосфонатів (CF2H-P(O)(OEt)2)[99]. Хімія в основному базується 

на селективному депротонуванні CF2H застосовуючи сильну основу 

(зазвичай LHMDS або LDA), щоб генерувати (фенілсульфоніл) дифторметил-

аніон (PhSO2CF2
-
) або диетил дифторметилфосфонат-аніон (P(O)(OEt)2CF2

-
).  

Останні реагують з карбонільними сполуками, даючи з гарними виходами 

продукти приєднання, які в свою чергу можна перетворити на 

дифторметилпохідні (Схема 1.2.4.). Незважаючи на непогані виходи 

продуктів, а також ширший спектр субстратів для проведення реакції, 

включаючи кетони, все-таки методи непрямого дифторметилювання не є 

зручними, оскільки потребують двохстадійних процедур.   

 

 

Схема 1.2.4. Непряме дифторметилювання кетонів 

Дифторметилювання ароматичних альдегідів також здійснювали з 

використанням реагенту PPh3
+
CF2CO2

-
 в присутності TMSCl/KF або, 

нещодавно, з використанням Zn(CF2SO2Ph)2 або Cd(CF2SO2Ph)2 [101, 102]. За 

останні роки зявилось декілька прогресивних методів, що дозволяють 

проводити пряме дифторметилювання різноманітних кетонів та альдегідів в 

м’яких умовах.  Один із таких методів було розроблено Xiao та 

співробітниками [103]. Використовуючи Ph3P
+
CF2HBr

-
 (DFPB) як 

дифторметилуючий агент, у присутності Cs2CO3 як основи, у 
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диметилацетаміді (DMAc) при кімнатній температурі було здійснено 

дифторметилювання ароматичних альдегідів та кетонів (схема 1.2.5).   

 

Схема 1.2.5. Дифторметилювання альдегідів та кетонів за допомогою DFPB 

Ароматичні альдегіди з електронно-донорними та електронно-

акцепторними групами реагують з DFPB з хорошими виходами продуктів. 

Арил-метилкетони з електронно-акцепторними групами, дають хороші 

виходи дифторметил-похідних спиртів. Арил-метилкетони з електронно-

донорними групами дають більш низькі виходи продуктів, ймовірно, через 

резонансну дезактивацію карбонільної групи. Слід зазначити, що 

дифторолефінування по Віттігу майже не спостерігається у цих реакціях. 

Також реакцію не можна здійснити, коли в якості субстратів використовують 

аліфатичні карбонільні сполуки. В цьому випадку активність карбонільної 

компоненти не є достатньою для проведення реакції.  

Jinbo Hu і співавтори [104] розробили реакцію нуклеофільного 

дифторметилювання кетонів, що здатні до енолізації, застосовуючи 

TMSCF2H в комбінації з CsF/18-краун-6 в якості ініціатора. Дослідження 

показали, що комплекс [(18-краун-6)Cs]
+
[Me3Si(CF2H)2]

-
 є ключовим 

проміжним інтермедіатом в цій каталітичній реакції. Область застосування 

реакції є широкою (Схема 1.2.6) – реакція працювала як на ацетофенонах так 

і на аліфатичних кетонах, а виходи продуктів зазвичай >50%. Автори [104] 

також застосували протокол для одержання біологічно активних сполук, 

наприклад, було одержано похідне ацетату стигмастеролу 1.2.9 з виходом 

53%. Сполука 1.2.10 (Схема 1.2.6) знайшла застосування в якості 

потенційного антагоніста гіпоорексинового рецептора [105] і раніше 
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одержувалась в дві стадії через непряме дифторметилювання дією CF2H-

P(O)(OEt)2. 

 

Схема 1.2.6. Область застосування реакції прямого 

дифторметилювання кетонів в системі TMSCF2H/CsF/18-краун-6 
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РОЗДІЛ 2 РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

2.1. Дизайн циклобутановмісних аналогів аргініну 

Один із принципів дизайну конформаційно обмежених аналогів 

амінокислот – це введення метиленового мостика між атомами бічного 

ланцюга. Більшість неприродних конформаційно обмежених аналогів 

аргініну, лізину та орнітину, описаних у літературі, – це так звані метано 

аналоги, що містять циклопропанове кільце; також є розповсюдженими 

аналоги, побудовані на проліновому скелеті. Циклобутанові аналоги аргініну, 

лізину та орнітину не є представленими широко в літературі[24, 39]. 

Серед відомих аналогів амінокислот як інструментів для вивчення 

пептидів, циклопропановмісні амінокислоти мають ряд недоліків, таких як 

схильність тричленного карбоциклу до розкриття. Також слід зазначити, що 

циклопропановмісні амінокислоти викликають зміни в конформації пептидів, 

що, може впливати на біологічну функцію пептиду та його подальше 

вивчення[37, 38]. В той же час, амінокислоти на основі проліну є 

конформаційно рухливими – п’ятичленний цикл може мати декілька 

конформацій з низько енергетичними бар’єрами переходу між ними. 

Циклобутанові аналоги, в свою чергу, позбавлені цих недоліків[42]. 

Циклобутановмісні аналоги 2.1.1.1, 2.1.1.2 та 2.1.1.3 можуть бути 

побудовані шляхом введення одного або двох метиленових містків в 

структуру аргініну (Схема 2.1.1.1). Сполука 2.1.1.3 може розглядатися як 

конформаційно жорсткий аналог, в той час як 2.1.1.1 та 2.1.1.2 мають 

рухливий бічний ланцюг з різним степенем свободи. Незахищена сполука 

2.1.1.1 є описаною [24]. Всі інші сполуки є новими.  
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Схема 2.1.1. Принципи дизайну циклобутановмісних аналогів аргініну 

 

2.1.1. Планування синтезу 

На момент виконання роботи було синтезовано лише один  

циклобутановмісний аналог аргініну, а саме – незахищену сполуку2.1.1.1 

[24]. Схема синтезу сполуки 2.1.1.1, що запропонована авторами роботи [24] 

(Схема 1.1.3.1. розділ 1), є складною і потребує важкодоступних вихідних 

речовин. Виходячи зі структур цільових амінокислот, для синтезу 2.1.1.1 та 

2.1.1.2 нами було запропоновано принципово іншу ретросинтетичну схему 

(схема 2.1.1.1). 

 

Схема 2.1.1.1. Ретросинтетична схема для синтезу сполук 2.1.1.1-2 

Очевидно, що реакційно здатна гуанідинова група повинна вводитись 

на останніх стадіях синтезу, отже, перше ретросинтетичне розщеплення 

приводило до сполук 2.1.1.4 і 1.1.3.5. Щоб уникнути маніпуляцій з захисними 

групами, азид було використано як синтетичний еквівалент аміно групи. 

Азидна група є інертною до багатьох реагентів та може бути введена на 

ранніх етапах синтезу. Відповідні амінокислоти з азидною групою (тобто 
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сполуки 2.1.1.5 та 2.1.1.6) можна одержати з кетонів 2.1.1.7 та 2.1.1.8, 

використовуючи реакцію Штрекера або Бухерера — Берга. Кетони 2.1.1.7 та 

2.1.1.8 можливо одержати через [2+2] циклоприєднання алкену до 

дихлоркетену з подальшим нуклеофільним заміщенням хлориду азидом. 

Останній етап ретросинтетичного аналізу приводив до кетонів 2.1.1.9 та 

2.1.1.10, синтез яких було описано в літературі [40]. 

2.1.2. Синтез циклобутановмісних аналогів аргініну 

Для реалізації ретросинтетичного аналізу було запропоновано 

послідовність стадій, що зображені нижче на схемі 2.1.2.1 [41]: 

 

Схема 2.1.2.1. Схема синтезу для сполук 2.1.2.5-6 

 

Галогенкетони 2.1.1.9-10 були одержані за відомими [40] методиками 

шляхом реакції [2+2] циклоприєднання дихлоркетену з аліл- і 

гомоалліхлоридом. Нуклеофільна заміна атомів хлору у 2.1.1.9-10 проходила 

з використанням азиду натрію в ДМФ при 80 °С, азиди 2.1.1.7-8 були 

одержані з виходами 71-72%. Модифікована реакція Штрекера між 2.1.1.7-8, 

бензиламіном та TMSCN в метанолі з наступним ацилуванням була 

невдалою та призвела до складної суміші не ідентифікованих продуктів 

(схема 2.1.2.2).  
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Схема 2.1.2.2. модифікована реакція Штрекера між 2.1.1.7-8 та 

бензиламіном 

 

Навпаки, умови Бухерера—Берга були успішними і давали гідантоїни 

2.1.2.1-2 з гарними виходами (60-63%). Слід зазначити, що 2.1.2.1-2 були 

отримані як діастереомерні суміші (цис:транс = 70:30 та 2:1 відповідно до 

2.1.2.1-2). Відносна стереохімія 2.1.2.1-2 була встановлена з використанням 

NOESY експериментів їх бензильних похідних 2.1.2.7-8, отриманих за 

схемою 2.1.2.3. 

 

Схема 2.1.2.2. Синтез похідних 2.1.2.7-8 та ключові NOE кореляції для 

підтвердження цис- і транс- конфігурації 

Спроба розділити цис- та транс-ізомери сполук 2.1.2.1-2 виявилась 

невдалою. Лужний гідроліз 2.1.2.1-2 приводив до амінокислот 2.1.1.4 та 

1.1.3.5, які були виділені як гідрохлориди. Для синтезу Fmoc-похідних 

2.1.2.3-4 типові умови Шоттена—Баумана також виявились невдалими, тому 

було використано альтернативний метод, який полягав в застосуванні Me3Si-

групи [42] як динамічної захисної групи для карбоксильної функції. Огляд 

літературних даних показав[44], що введення Fmoc-захисту в α,α-дизаміщену 
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амінокислоту є проблематичним і для отримання високих виходів реакцію 

слід проводити через попереднє перетворення амінокислоти в триметилсиліл 

похідну, активність якої в реакціях ацилування є вищою. Відповідні Fmoc-

похідні 2.1.2.3-4 були одержані з гарними виходами (93-97 %), та 

використовувалися далі без будь-якої очистки. Подальше відновлення 

азидофункції дозволяє одержати аналоги орнітину та лізину 2.1.2.5-6. Слід 

зазначити, що жодну з проміжних сполук у вигляді чистого цис- та транс-

ізомеру не вдалось виділити.  

Для успішного завершення синтезу необхідно було ввести захищене 

гуанідинове угрупування в синтезовані Fmoc-амінокислоти 2.1.2.5-6. 

Найбільш зручним, на нашу думку, є метод введення гуанідинового 

угрупування через дизахищений гуанідинтрифлат 1.1.4.9 (Розділ 1.1.4). 

Гуанідилтрифлати дозволяють утворювати гуанідинові похідні з високими 

виходами без утворення побічних продуктів та без застосування токсичних 

металів, також вони легко синтезуються та добре зберігаються [45]. 

 

Схема 2.1.2.3.Введення гуанідину в 2.1.2.5-6 

 

Успішний досвід з застосування триметилхлорсілану при введенні 

Fmoc-захисту ми вирішили перенести на реакцію введення гуанідину. В 

цьому випадку реакція введення гуанідинового залишку спрацювала добре – 

кінцеві, повністю захищені для SPPS сполуки 2.1.2.9-10 були отримані з 

гарними виходами (41-47%)(Схема 2.1.2.3). 
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2.1.3. Синтез аналогів антимікробного пептиду с-WFW на основі 

циклобутановмісних аналогів аргініну та вивчення їх біологічної активності 

Для демонстрації сумісності синтезованих похідних амінокислот зі 

стандартними методиками Fmoc SPPS, ми включили аналоги аргініну 2.1.1.1-

2 у невеликий циклічний антимікробний пептид c-WFW (c-(RRRWFW) – 

2.1.3.1). Штучний антимікробний пептид c-WFW має низьку молекулярну 

масу і проявляє високу активність проти бактеріальних клітин[46]. 

Модифікація заряджених бічних ланцюгів у цьому пептиді може приводити 

до зміни його біологічної активності. Таким чином, можна зрозуміти роль 

гуанідину в механізмі антимікробної дії циклічних гексапептидів.  

 

Синтезовані аргінінові похідні 2.1.2.9-10 (Розділ 2.1.2) виявилися 

повністю сумісними з протоколами Fmoc SPPS. Вісім пептидів, аналогів c-

WFW з залишками 2.1.1.1-2, синтезували з використанням стандартних 

процедур Fmoc-пептидного синтезу  (Таблиця 2.1.3.1). 

Пептид 

MIC, mM 

tR, хв 
E. c. DH5a 

B. s. DSM 

347 

c-((2.1.1.1)RRWFW) 6,20 6,20 19.60, 20.12
a
 

c-(R(2.1.1.1)RWFW) 6,20 3,10 21.19 
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c-(RR(2.1.1.1)WFW) 6,20 3,10 20.18, 20.58
a
 

c-((2.1.1.1)(2.1.1.1)(2.1.1.1)WFW) 12,50 3,10 20.55 

c-((2.1.1.2)RRWFW) 6,20 6,20 19.73, 20.92
a
 

c-(R(2.1.1.2)RWFW) 6,20 3,10 21.19 

c-(RR(2.1.1.2)WFW) 6,20 3,10 20.36, 20.63
a
 

c-((2.1.1.2)(2.1.1.2)(2.1.1.2)WFW) 6,20 3,10 21.37, 21.90
a
 

c-(RRRWFW) (c-WFW) 3,10 3,10 21.17 

Таблиця 2.1.3.1. Мінімальна інгібуюча концентрація (MIC) для синтезованих 

пептидів, та їх час утримання на оберненій фазі(tR). 
а
часи утримання для 

діастереомерів. 

Антимікробна активність синтезованих пептидів була перевірена на 

культурах Грам-негативних бактерій E. coli DH5α та Грам-позитивних 

Bacillus subtilis DSM 347. Результати показані в таблиці 2.1.3.1 разом з часом 

утримання, цих пептидів на оберненій С18-фазі. Всі пептиди, що містять 

залишки 2.1.1.1-2, показали високу антибактеріальну активність, яка була 

майже ідентичною до активності  нативного c-WFW. Очевидно, що 

обмеження конформаційної рухливості бічного ланцюга аргініну не впливає 

на активність циклічних гексапептидів. 

Ймовірний механізм біологічної активності багатьох відомих пептидів 

включає їх взаємодію з клітинними мембранами, що приводить до загибелі 

клітин[47]. Час утримання пептиду на оберненій фазі може бути показником 

афінності пептиду до гідрофобної поверхні[48]. Заряд пептиду та 

амфіфільність, що можуть бути функцією часів утримання (tR) на зворотній 

С18-фазі, є важливими показниками взаємодії пептиду з ліпідною 

мембраною. Ми не знайшли кореляції між часами утримання пептидів на 

оберненій фазі та біологічною активністю.  
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Отримані результати підтверджують гіпотезу про те, що взаємодія з 

мембраною не є основним механізмом дії c-WFW[49, 50]. 

 

2.2. Дизайн циклобутановмісних аналогів аргініну та лізину як CF3-міток 

для вивчення мембраноактивних пептидів за допомогою твердофазного 

19
F-ЯМР. 

 

Введення α-амінокислот мічених атомами фтору в поліпептиди 

використовується для їх аналізу за допомогою методу твердофазного 
19

F-

ЯМР (
19

F-ттЯМР)[51,52]. Висока чутливість 
19

F-ізотопу, відсутність його в 

біологічних об’єктах, широкий спектр хімічних зсувів, а також сильна 

диполярна взаємодія між атомами фтору дозволяють досліджувати пептиди в 

наднизьких концентраціях[53]. Дані 
19

F-ттЯМР отримані для CF3-міченого 

пептиду являють собою анізотропні внутрішньо молекулярні диполярні 

взаємодії та/або параметри анізотропії хімічного зсуву; Обробка цих даних 

дозволяє одержати структурні параметри пептиду[54]. 

Як правило амінокислоти з фторовмісними залишками вводяться в 

пептиди за допомогою методів SPPS[55]. 
19

F-мічені пептидні аналоги містять 

залишки фторовмісних амінокислот, на місці природних амінокислотних 

залишків. Це є особливо важливим, оскільки мічений пептид повинен 

зберігати свої функції і бути якомога більш подібним до материнського 

пептиду. Відсутність фторзаміщених амінокислот, придатних для 

використання як 
19

F-міток, є основною перешкодою для використання 

методу 
19

F-ттЯМР. Це може здатися дивним, якщо врахувати, що існує багато 

відомих фтор-заміщених амінокислот[56]. Проте більшість відомих сполук 

не відповідають жорстким вимогам до їх застосування у 
19

F-ттЯМР. Причина 

цього – це не тільки можливі зміни в структурі та/або біологічній функції 

мічених пептидів. Важливою передумовою використання фторовмісної 



66 
 

амінокислоти як мітки для вивчення пептидів є чітко визначена просторова 

позиція CF3-групи щодо поліпептидного ланцюга. Для цього фторовмісна 

група повинна знаходитися на конформаційно жорсткому  каркасі. Інакше 

структурна інформація, одержана з допомогою 
19

F-ттЯМР буде некоректною.  

Вище згадані вимоги до дизайну 
19

F-міток досить складно виконати, 

особливо у випадку полярних та заряджених амінокислот, де фторовмісна 

замісники можуть привести до значних змін в фізико-хімічних властивостях 

амінокислот. На момент виконання роботи майже всі відомі CF3-мітки були 

створені з метою заміщення неполярних природних амінокислот (2.2.1-2.2.7) 

[57-60]. Єдиним винятком є амінокислота 2.2.7[61], яка має полярний бічний 

ланцюг. Жодних фторзаміщених амінокислот з зарядженими бічними 

ланцюгами не було описано і розроблено для досліджень пептидів за 

допомогою 
19

F-ттЯМР. 

 

Рисунок 2.2.1. Відомі CF3-заміщенімітки для 
19

F-ттЯМР(в дужках вказані 

природні амінокислоти, що можуть бути замінені даними мітками, Aib = α-

аміноізобутанова кислота). 

Для розробки такого роду міток, здатних замінювати позитивно 

заряджені амінокислотні залишки, такі як аргінін та лізин, були 

проаналізовані результати роботи по вивченню аналогів c-WFW (Розділ 

2.1.3) і ключові висновки цього аналізу, важливі для нас, наведені нижче: 
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- Введення циклобутанового фрагмента в структуру аргініну, вірогідно, 

має мінімальний вплив на біологічну активність антимікробних пептидів. 

- Типові методики SPPS добре працюють у випадку, коли 

амінокарбоксилатний фрагмент знаходиться в складі чотиричленного 

карбоциклу. 

Тобто, як елемент конформаційного обмеження можна використати 

циклобутан, оскільки циклобутановий аналог аргініну не спричиняє суттєвих 

збурень біологічних властивостей досліджуваних пептидів; також раніше 

було доведено, що циклобутан забезпечує достатню жорсткість для 

фторовмісних груп – ще одна необхідна умова придатності мітки для ЯМР-

досліджень[60-62]. Чи не найважливішою умовою використання будь-якої 

19
F-мітки є її це достатня реакційна здатність в умовах SPPS. Очевидно, що 

наслідуючи принципи дизайну аналогів аргініну 2.1.1.1-2 можна гарантувати, 

що 
19

F-мітки будуть сумісні  з методиками SPPS, і їх можна буде легко 

вводити в пептид. 

Принципи дизайну аналогів аргініну та лізину як CF3-міток наведені на 

схемі 2.2.1. Природній аргінін (2.2.11) та лізин (2.2.8) розглядалися як 

темплати для подальшого дизайну.  Для приєднання CF3-замісника γ-позиція 

бокового ланцюга лізину та аргініну є найоптимальнішою, порівняно з 

іншими позиціями (структури 2.2.9 та 2.2.12). Фторовмісна група в цьому 

положенні є рівновіддаленою від усіх інших функціональних груп і має 

найменший вплив на їх фізико-хімічні властивості. Це особливо важливо для 

збереження основності ε-аміногрупи, котра визначає заряджений характер 

амінокислоти лізину в пептидах при фізіологічних рН. Така стратегія 

дизайну знаходить підтвердження в літературі – pKa для бутан-1-аміну (10.7) 

та 4,4,4-трифторбутан-1-аміну (9.7) [63] відрізняються мало, таким чином, 

введення CF3-замісника в γ-положення лізину повинно призвести до 

зниження pKa аміногрупи бічного ланцюга на ~1, що не є критичним. 
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Конформаційне обмеження CF3-фрагмента, може бути досягнуто шляхом 

включення -CH2-лінкера між α- та γ-положеннями, як це було зроблено у 

випадку 2.1.1.1-2, що приводить до отримання амінокислот 2.2.10a-b, 

2.2.13a-b з циклобутановим фрагментом. 

 

Схема 2.2.1. Принципи дизайну аналогів аргініну (2.2.13a-b) та лізину 

(2.2.10a-b), як міток для 
19

F-ттЯМР. 

Отже, сполуки 2.2.10a-b та 2.2.13a-b, виявилися найоптимальнішими з 

точки зору дизайну CF3-міток і були обрані для подальшого синтезу. Серед 

інших переваг нашого дизайну можна також  вказати такі: 

- Амінокислоти є α,α-ди-заміщені, таким чином є неможливою їх 

рацемізація; 

- Дві ізомерні форми – цис- або транс- можуть бути окремо використані 

для заміщення того ж залишку лізину в пептиді, таким чином подвоюючи 

структурну інформацію, яка може бути отримана аналізом 
19

F-ттЯМР. 

 

2.2.1. Планування синтезу аналогів аргініну та лізину 2.2.10a-b та 2.2.13a-b 
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Аналіз літератури дозволив знайти спосіб швидкого формування 1,3-

функціоналізованої циклобутанової похідної з CF3 групою (2.2.1.2), а саме – 

за допомогою реакції [2 + 2] циклоприєднання між алленом і сполукою 

2.2.1.3[64, 65]. Подальші ретросинтетичні стадії показані на схемі 2.2.1.1 – це 

добре відомі трансформації функціональних груп, які вважалися 

високонадійними. 

 

Схема 2.2.1.1. Ретросинтетична схема одержання 
19

F-міток (2.2.1.1) – 

аналогів  лізину 

Для одержання відповідного аналогу аргініну було запропоновано 

синтетичну схему виходячи зі сполуки 2.2.1.2 (Схема 2.2.1.2). Щоб бути 

придатним для класичного твердофазного пептидного синтезу Fmoc/Boc 

(SPPS), аміногрупа та гуанідиновий фрагмент в 2.2.13a-b повинні бути 

належним чином захищені Fmoc/Boc-ортогональними групами; отже, наш 

основний ретросинтетичний аналіз (Схема 2.2.1.2) був спрямований на 

похідні 2.2.13a-b, захищені Fmoc/Boc, а саме сполуки під загальною 

формулою 2.2.1.4. Основна ретросинтетична стадія до 2.2.1.4 – введення 

гуанідинового фрагменту – була відведена на кінець синтезу, аналогічно 

раніше відпрацьованому підходу до синтезу 2.1.1.1 (Розділ 2.1). 
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Схема 2.2.1.2. Ретросинтетична схема одержання 
19

F-міток (2.2.1.4) для 

аргініну 

2.2.2. Синтез CF3-аналогів аргініну та лізину, як міток для 
19

F-ттЯМР 

Згідно розробленого ретросинтетичного плану, синтез (Схема 2.2.2.1) 

базувався на побудові 1,3-функціонального похідного циклобутану 2.2.1.2, 

використовуючи реакцію [2 + 2] циклоприєднання між алленом та CF3-

заміщеним акрилонітрилом 2.2.1.3[64, 65]. Згідно літературних даних, 

проведення даної реакції було досить нетривіальним, оскільки вимагало 

високих температур та роботи з газоподібними речовинами. Також, все 

ускладнювалось недоступністю вихідної сполуки 2.2.1.3, яку теж необхідно 

було синтезувати окремо.  
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Схема 2.2.2.1. Синтез 2.2.10a-b, та їх ортогонально захищених аналогів 

Тож синтез було розпочато з найпростіших і дешевих вихідних 

речовин, а саме з 1,1,1-трифторпропан-2-ону[66]. Останній було перетворено 

на ацильований ціаногідрин 2.2.2.2, який використовувався для одержання 

2.2.1.3 шляхом термічного елімінування оцтової кислоти. Оскільки реакція 

потребувала високих температур (550  °С), було використано спеціальний 

прилад для піролізу. Наступний етап синтезу – це [2 + 2] циклоприєдання, 

яке проходило в автоклаві при 200 °С. Це перетворення легко 

масштабувалося, не дивлячись на високу температуру. Ми одержували 26 г з 

2.2.1.2 за один раз. Подальший гідроліз нітрильної групи в 2.2.1.2 з 

наступним відновленням LiAlH4 дозволяло одержати спирт 2.2.2.3. Останній 

перетворювався в нітрил 2.2.2.4 через відповідний мезилат. Відновлення 

нітрильної групи у 2.2.2.4 дією LiAlH4 дозволяло одержати амін; Оскільки 

амін був летким, ми вирішили перетворити його на Boc-захищену похідну 
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2.2.2.5. Розщеплення подвійного зв'язку в 2.2.2.5 за допомогою NaIO4-RuCl3 

приводило до Boc-N-захищеного амінокетону 2.2.2.6. Для одержання суміші 

діастереомерних ацильованих амінонітрилів 2.2.2.7a-b використовувалась 

модифікована реакція Штрекера, де в якості водовіднімаючого агенту та 

м'якої кислоти Льюїса було застосовано тетра-ізо-пропілат титану[67], з 

наступною обробкою проміжного амінонітрилу оцтовим ангідридом. 

Одержану суміш (2.2.2.7a:2.2.2.7b = 3: 1) було розділено на чисті 

діастереомери за допомогою колонкової хроматографії; основний ізомер 

ідентифікували як (Z) за допомогою ЯМР та рентгеноструктурного аналізу 

(Рис. 2.2.2.1). Повнй гідроліз одержаних амінонітрилів приводив до аналогів 

лізину 2.2.10a-b.  

 

Рисунок 2.2.2.1. Кристалічна структура 2.2.2.7а 

Для того щоб використовувати синтезовані аналоги лізину в Fmoc-

SPPS, аміногрупи в 2.2.2.8a-b повинні бути ортогонально захищені. Для 

селективного захисту спочатку була протестована раніше відома процедура 

захисту L-лізину через утворення проміжного комплексу купруму(ІІ) [Nε-

Boc-Lys]2Cu[68]. Однак, повторення процедури на наших об'єктах (2.2.10a-b) 

дозволяло одержати кінцеві сполуки 2.2.2.8a-b лише з мізерними виходами. 

Крім того, виділення 2.2.2.8a-b ускладнювалось необхідністю позбавлятись 

від солей купруму(ІІ), як побічних продуктів реакції. Вирішити проблему 

диференціації двох аміногруп стало можливим після детального вивчення їх 

реакційної здатності. Так, дійсно, α-аміногрупа повинна бути менш схильною 
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до електрофільних атак, за рахунок дезактивації сусідньою карбоксильною 

групою. Також, α-аміногрупа є просторово менш доступна, ніж аміногрупа 

бічного ланцюга; отже, очікується, що ді-трет-бутилдикарбонат повинен 

реагувати в першу чергу з ε-аміногрупою. 

Експериментально було встановлено, що селективний захист ε-

аміногрупи може бути здійснений за допомогою 1,3 екв. Boc2O при низькій 

температурі (-15 °С); лише слідові кількості Nα-Boc продукту були знайдені 

на LC-MS в цих умовах. Подальша обробка реакційної суміші (без виділення 

проміжних сполук) з FmocCl при кімнатній температурі привела до 

утворення повністю захищених сполук 2.2.2.8a-b. Цей підхід дозволив 

швидко проводити регіоселективний ортогональний захист з гарними 

виходами без необхідності ізолювати проміжні сполуки. Регіохімія 

зазначених вище перетворень була підтверджена експериментами 

двовимірного ЯМР – ключові кореляції показані на рисунку 2.2.2.2. 

 

 

 

COSY 
HMBC 

HSQC 

 

 

 

Рисунок 2.2.2.2. Результати 2D-ЯМР експериментів, що підтверджують 

регіохімію перетворень 2.2.10a-b →2.2.2.8a-b. 
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Оскільки синтезовані сполуки 2.2.2.8a-b є інструментами, ми надали 

для них скорочення (Z)/(E)-TCBLys (Trifluoromethyl- and CycloButane-

containing lysine analogues) 

Синтез фторовмісних аналогів аргініну було виконано з вихідної 

речовини 2.2.1.2 згідно ретросинтетичного аналізу, показаного на схемі 

2.2.1.2 (Розділ 2.2.1).  

Перші перетворення, відновлення 2.2.1.2 за допомогою LiAlH4 і захист 

утвореного аміну дією Boc2O (Схема 2.2.2.2) проходили легко. Окиснення 

подвійного зв'язку в 2.2.2.9 дією NaIO4-RuCl3, дозволило одержати Boc-N-

захищений амінокетон 2.2.2.10. Модифікована реакція Штрекера на кетоні 

2.2.2.10 була використана для одержання діастереомерних амінонітрилів, які 

без додаткової очистки були перетворені в їх ацетил похідні 2.2.2.12a-b. 

Суміш ацетил похідних 2.2.2.12a-b була легко розділена на чисті 

діастереомери за допомогою колонкової хроматографії. Структура 

мажорного ізомеру 2.2.2.11a була ідентифікована як (Z) за допомогою ЯМР. 

Кислий гідроліз 2.2.2.11a-b в хлороводневій кислоті дозволив одержати чисті 

амінокислоти 2.2.2.12a-b. 

Відносна реакційна здатність обох аміногруп у 2.2.2.12a-b 

використовувалася для завершення синтезу; аналогічно до синтезу аналогів 

лізину 2.2.2.8a-b, було зроблено припущення, що α-аміно функція менш 

нуклеофільна порівняно з аміногрупою бічного ланцюга. Як і очікувалося, 

обидві аміногрупи в 2.2.2.12a-b були успішно модифіковані гуанідиновим 

фрагментом та Fmoc-захисною групою шляхом послідовного додавання 

гуанідинового реагенту 2.2.2.13 та FmocCl. Цільові сполуки 2.2.2.14a-b 

виділяли з виходами 30 і 35 % після колонкової хроматографії.  
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Схема 2.2.2 2. Синтез захищених аналогів аргініну 2.2.2.14a-b. 

 

2.2.3. Синтез та вивчення 
19

F-мічених аналогів антимікробного пептиду 

PGLa(Nle). 

Маючи синтезовані аналоги лізину 2.2.2.8a-b ((Z)/(E)-TCBLys), ми 

перевірили їх сумісність з Fmoc-SPPS шляхом синтезу заміщених аналогів 

антимікробного пептиду PGLa(Nle). PGLa(Nle) є похідною антимікробного 

пептиду PGLa, в якому Met був заміщений на Nle (Nle = норлейцин) (Рис. 

2.2.3.1). Цей пептид є типовим представником α-спіральних амфіфільних 

пептидів і був обраний нами як найкращий об'єкт для валідації лізинової 
19

F-

мітки. Раніше PGLa(Nle) було описано і проведено його детальний 
19

F-

ттЯМР аналіз з використанням неполярної 
19

F-мітки 2.2.3 (Розділ 2.2)[69]. 

Залишки лізину PGLa(Nle) в позиціях 12, 15 та 19 були успішно заміщені по 

одному амінокислотами (Z)-TCBLys та (E)-TCBLys; в цілому було одержано 

6 мічених аналогів (Таблиця 2.2.3.1). Стандартні протоколи Fmoc-SPPS були 

використані для напівавтоматичного пептидного синтезу, в якому тільки 
19

F-



76 
 

мітки TCBLys були введені вручну з використанням їх мінімального 

надлишку (1,4 екв.). Незважаючи на те, що TCBLys є α,α-дизаміщеними 

амінокислотами, ми спостерігали їх достатню реакційну здатність в умовах 

пептидного синтезу, подібну до Fmoc-Lys (Boc)-OH; Таким чином мітки 

TCBLys є повністю сумісними з Fmoc-SPPS. 

 

Рисунок 2.2.3.1. Антимікробний пептид PGLa(Nle), та позиції лізину 

використані для введення 
19

F-міток (показані червоним кольором) 

Скорочення Амінокислотна послідовність одержаних аналогів 

PGla(Nle) G(Nle)ASKAGAIAGKIAKVALKAL-NH2 

Z-19 G(Nle)ASKAGAIAGKIAKVAL((Z)-TCBLys)AL-NH2 

E-19 G(Nle)ASKAGAIAGKIAKVAL((Z)-TCBLys)AL-NH2 

Z-15 G(Nle)ASKAGAIAGKIA((Z)-TCBLys)VALKAL-NH2 

E-15 G(Nle)ASKAGAIAGKIA((E)-TCBLys)VALKAL-NH2 

Z-12 G(Nle)ASKAGAIAG((E)-TCBLys)IAKVALKAL-NH2 

E-12 G(Nle)ASKAGAIAG((E)-TCBLys)IAKVALKAL-NH2 

Таблиця 2.2.3.1. PGla(Nle) та його синтезовані аналоги  
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Однією з головних цілей розробки TCBLys було отримання 
19

F-міток зі 

структурою та властивостями, подібними до лізину. Як перший критерій 

оцінки подібності, ми оцінили основність ε-аміногрупи 
19

F-мітки, 

використовуючи 
19

F-ЯМР-титрування (Рис. 2.2.3.2). Одержані значення pKa 

ε-аміногрупи в залишках TCBLys (як визначено за допомогою пептидів E-19 

та Z-19) становили 9,3 та 9,7 відповідно. Ці значення близькі до значення pKa 

бічного ланцюга лізину (10.3). Отже, вплив групи CF3-групи на основність 

залишків лізину не є значним, тобто кислотно-основні властивості пептиду 

повинні зберігатися після заміни лізину на мітку. 

 

Рисунок 2.2.3.2. Криві титрування для пептидів Z-19 та E-19, отримані зі 

значень хімічних зсувів 
19

F-ЯМР при різних значеннях pH. δpeptide– δTFA – 

різниця хімічного зсуву пептиду та трифтороцтової кислоти, як 

внутрішнього стандарту. 

Загальний вплив заміни Lys/TCBLys, а саме структурні збурення в 

пептиді додатково оцінювали за допомогою спектроскопії кругового 

дихроїзму(CD) (рис. 2.2.3.3-a). Вимірювання проводили у водному 

фосфатному буфері (РВ) та в присутності 1-мірістоїл-2-гідрокси-ен-гліцеро-

3-фосфохоліну (lyso-MPC). Всі шість синтезованих аналогів пептидів 

знаходилися у неструктурованому стані у водному середовищі, проте 

приймали форму α-спіралі в присутності штучного детергенту – lyso-MPC. 

Ми не спостерігали значних відхилень в конформаційній поведінці мічених 
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аналогів PGla(Nle). Тому ми зробили висновок, що залишки діастереомерів 

TCBLys дуже схожі на залишки лізину в плані їх структурного впливу на 

PGla(Nle). 

PGLa(Nle) проявляє антимікробну активність як проти Грам-

позитивних, так і проти Грам-негативних бактерій. Для більш детального 

вивчення функціональних змін в PGla(Nle), після введення міток TCBLys, 

було визначено мінімальні інгібуючі концентрації (МIC) для мутантів 

Lys/TCBLys. Ми виявили, що всі мутантні пептиди проявляють 

антимікробну активність проти контрольних штамів Грам-позитивних та 

Грам-негативних бактерій, Staphylococcus aureus DSM104 та Escherichia coli 

DSM1103, відповідно. Оскільки значення MIC 
19

F-мічених пептидів були 

близькими до значення вихідного пептиду (рис. 2.2.3.3-б), можна з 

упевненістю зробити висновок, що TCBLys не впливають на ключову 

біологічну функцію PGLa(Nle) при їх введенні в пептид замість лізину. 

 

Рисунок 2.2.3.3. Властивості мутантів Lys/TCBLys PGLa(Nle). (а) спектри 

CD у водному середовищі (ліворуч: фосфатному буфері - PB, рН = 7,4, 25 ° 

С) та в середовищі детергенту (праворуч: міцели lyso-MPC в фосфатному 
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буфері, рН = 7,4, 25 ° С, пептид/детергент = 1/100 моль/ моль). Всі пептиди 

мають концентрацію 0,05 мг/мл. (б) Експериментально одержані значення 

MIC (мкг/мл) проти E. coli та S. aureus; 

Раніше було показано, що PGLa(Nle) приймає α-спіральну структуру 

при взаємодії з мембранами та змінює свою орієнтацію по відношенню до 

біс-ліпідного шару, в залежності від фазового стану ліпіду[69]. 

Використовуючи однакові умови, ми виміряли спектри 
19

F-ттЯМР всіх 

TCBLys-заміщених пептидів в орієнтованому бі-шарі з 1-2-диміристоїл-сн-

гліцеро-3-фосфохолін (DMPC). Ми спостерігали три різні орієнтаційні стани 

19
F-мічених пептидів при різних температурах (Рисунок 2.2.3.4). Ці дані 

повністю узгоджуються з попереднім дослідженням. 

 

Рисунок 2.2.3.4.(праворуч) температурна залежність константи диполярної 

взаємодії CF3 в умовах твердофазного 
19

F-ЯМР; (ліворуч) ескізи, що 

ілюструють орієнтацію молекули пептиду та вказують значення нахилу 

спіралі відносно нормалі мембрани. У молекулярній моделі залишок Nle– 
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оранжевого кольору, залишки Lys - сині, а інші залишки амінокислот – 

жовті (взято з [69]). 

Раніше описаний 
19

F-ттЯМР-структурний аналіз PGLa(Nle) в ліпідній 

мембрані базувався на неполярній 2.2.3в якості 
19

F-мітки[69], що була 

включена в положення 9,10,13 і 14 (Рисунок 2.2.3.5, А). 

 

Рисунок 2.2.3.5. Аналіз орієнтації PGLa(Nle) в штучній DMPC мембрані. 

Ліворуч  – діаграма best-fit аналізу даних отриманих з 
19

F-ттЯМР; Праворуч  

- аналіз RMSD для τ – ρ діаграми PGLa(Nle) мутантів при 328K – (А) 4х2.2.3 
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мітки для неполярної сторони (Б) TCBLys мічений пептид (В) 4х2.2.3 + 

6хTCBLys міток 

Таким чином, попередній аналіз (Рисунок 2.2.3.5, А) був зроблений, 

виходячи тільки з чотирьох позицій пептиду. Це є мінімальним числом 

вихідних даних, необхідним для того, щоб розрахувати три структурні 

параметри (τ, ρ, Smol), які визначають загальне положення пептидів в 

мембрані. В нашій роботі ми зібрали дані щодо орієнтації пептиду з трьох 

положень лізину в PGLa(Nle), що знаходяться на полярній частині пептиду. 

Оскільки використано обидва ізомери лізину – цис- та транс- – було 

одержано вдвічі більше експериментальних параметрів для розрахунку 

структурної інформації. Така стратегія вже показала свою ефективність у 

визначенні орієнтації пептиду аламетицину застосовуючи два енантіомери 

ще однієї 
19

F-мітки 2.2.2[70]. У випадку PGLa(Nle) з шести позицій ми 

одержали структурне рішення (Рисунок 2.2.3.5, Б), що повністю відповідає 

попередньому аналізу. Використовуючи весь набір даних 
19

F-ттЯМР пептиду 

PGLa(Nle), що помічений 
19

F-мітками 2.2.3, TCBLys, можна додатково 

уточнити орієнтацію цього пептиду в біліпідному шарі. Як видно з рисунка 

2.2.3.5В коли чотири мітки 2.2.3, а також шість міток TCBLys були 

використані разом, рішення було більш точним, як для кута нахилу (τ), так і 

для значень кута азимутального повороту (ρ). 

2.3. Дизайн циклобутановмісного аналогу аргініну, як моно-фтор-мітки для 

вивчення мембрано активних пептидів за допомогою твердофазного 

19
F-ЯМР 

Вимірювання міжатомних відстаней в природних або модельних 

біологічних системах дозволяє одержати важливу структурну інформацію та 

може підтверджувати різні типи міжмолекулярних взаємодій, що є ключовим 

в структурній біології. Спектроскопія 
19

F-ттЯМР є ефективним інструментом 
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для таких досліджень. Аналіз диполярних взаємодій між ЯМР-активними 

ядрами за допомогою методу 
19

F-ттЯМР, дозволяє описати параметри 

відстані в мембранно-активних пептидах[71]. Порівняно з низкою 

традиційних ЯМР-активних ізотопів, таких як 
13

C, 
15

N, 
2
H, 

19
F-ізотоп може 

використовуватися для вимірювання більших між’ядерних відстаней, 

оскільки має високе значення гіромагнітного співвідношення. 

Описані в розділі 2.2 CF3-мітки, хоча і мають всі необхідні параметри 

для досліджень відстаней за допомогою 
19

F-ттЯМР, проте є незручними з 

точки зору інтерпретації одержаних результатів. Так, дійсно, вимірювання 

відстаней базується на аналізі мультиплетів, а гомоядерна диполярна 

взаємодія всередині CF3-групи приводить до складних спектрів, які важко 

інтерпретувати. Було показано, що монофтор α-амінокислоти є особливо 

привабливими для вимірювання відстаней F-F до 11 Å, оскільки спектри 

мічених такими амінокислотами пептидів є досить простими для 

інтерпретації[71].  

Було розроблено лише декілька таких 
19

F-міток (2.3.1 – 2.3.4, рис. 

2.3.1). 
19

F-мітки 2.3.1 – 2.3.4 були синтезовані та використані для досліджень 

пептидів, проте всі вони мають недоліки та обмеження. Схильність сполук 

2.3.1 та 2.3.3 до рацемізації в умовах SPPS призводить до утворення 

діастереомерних сумішей мічених пептидів[72-74]. Як наслідок – потрібне 

додаткове розділення сумішей та визначення абсолютних конфігурацій. 

Ароматична циклобутановмісна ахіральна сполука 2.3.2 була розроблена для 

вирішення проблем з рацемізацією і виявилася сумісною з SPPS; було 

показано, що 2.3.2 підходить для заміни фенілаланіну в пептидах[62]. Було 

розроблено також 
19

F-мітку 2.3.4 для заміщення аліфатичних 

амінокислот[75]. Проте 2.3.1 – 2.3.4 придатні лише для заміщення 
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гідрофобних залишків, і тому дозволяють вимірювати контакти лише в 

межах гідрофобних залишків пептиду.  

 

Рисунок 2.3.1.Відомі F-заміщені мітки для 
19

F-ттЯМР. 

Відомо, що полярні, особливо позитивно заряджені (Arg, Lys, His) 

амінокислотні залишки є важливими для біологічної активності багатьох 

амфіфільних пептидів. Електростатичні взаємодії катіонних залишків грають 

вирішальну роль у селективності біологічної дії пептидів, їх зв’язуванні з 

мембраною, агрегації та взаємодії з іншими молекулами[77, 78]. Тому 

представляє великий інтерес розробка полярних моно-фтор-міток як 

інструментів для 
19

F-тт-ЯМР-досліджень пептидів. 

Успішний дизайн та застосування ароматичної 
19

F-мітки 2.3.2[62], 

розроблених 2.2.10a-b (TCBLys) (розділ 2.2), дозволяє використати ті самі 

принципи дизайну для моно-фтор-мітки для позитивно заряджених 

амінокислот.  

У структурі аргініну 2.2.11 (схема 2.3.1) γ позиція є найкращою для 

атому фтору (2.3.5), а для обмеження χ1,χ2-кутів можна використати 

циклобутанове кільце. Таким чином можна одержати мітку 2.3.6, в якій 

вплив атому фтору на фізико-хімічні властивості функціональних груп буде 

мінімальний; в той же час фтор буде займати чітко визначену позицію за 

рахунок циклобутану.   
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Схема 2.3.2. Принципи дизайну аналогу аргініну (2.3.6), як мітки для 
19

F-

ттЯМР. 

Аналог 2.3.6 був нами був обраний як можливий кандидат для синтезу і 

валідації, як моно-фтор-мітки для заміни залишків аргініну в пептидах.  

2.3.1. Планування синтезу моно-фтор-аналогу аргініну. 

Загальний синтетичний підхід до 2.3.6 в ортогонально захищеній формі 

для SPPS наведено на схемі 2.3.1.1. Аналогічно попереднім аналогам 

аргініну,   характер гуанідинової групи потребував її введення на останній 

стадії синтезу. Таким чином, перше ретросинтетичне розщеплення (як 

показано на схемі 2.3.1.1), привело до утворення похідної 2.3.1.2. Останню 

можна було б одержати з проміжної сполуки 2.3.1.3 шляхом гідролізу та 

наступного перегрупування Курціуса. Сполуку 2.3.1.3 можна отримати з 

відповідного броміду 2.3.1.4, а бромід синтезувати з алкену 2.3.1.5, 

використовуючи реакцію бромофторування [79]. Останній етап 

ретросинтетичного аналізу привів до кетодиестеру 2.3.1.6 як вихідної 

сполуки. У випадку, коли R = i-Pr, одержання 2.3.1.6 було описано в 

літературі[80]. 



85 
 

 

Схема 2.3.1.1. Ретросинтетичний аналіз 2.3.6a-b, повністю захищених для 

пептидного синтезу 

2.3.2. Синтез моно-фтор-аналогу аргініну. 

Синтез було розпочато згідно ретросинтетичного аналізу [76]. 

Спочатку проводилося утворення циклобутанового кільця (Схема 2.3.1.2, 

розділ 2.3.1); циклобутановмісний кетон 2.3.1.6 був одержаний за описаною 

методикою [80]. Проміжну сполуку – алкен 2.3.1.5 – було легко одержано з 

2.3.1.6, використовуючи реакцію Віттіга. Введення фтору проводилось 

шляхом бромфторування 2.3.1.5 дією NBS-Et3N·3HF. Реакція проходила 

гладко та з хорошою регіоселективністю, а продукт цієї реакції 2.3.1.4 

одержували з виходом 81%. Реакція бромфторування також дозволила 

створити бромметильну групу, яка використовувалася пізніше для введення 

гуанідинової групи. Нуклеофільна заміна атома брому в 2.3.1.4 азидом 

натрію в DMF при 80 °С, з подальшим каталітичним гідруванням одержаного 

азиду приводили до первинного аміну 2.3.1.3 (88% з розрахунку на дві 

стадії). Було виявлено, що сполука 2.3.1.3 легко вступає в внутрішньо 

молекулярну циклізацію, що супроводжувалося переетерифікацією в 
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присутності метоксиду натрію в метанолі, даючи при цьому біциклічну 

сполуку 2.3.2.1. Молекулярна будова 2.3.2.1 була підтверджена 

рентгенівською кристалографією. Ми зробили припущення, що утворення 

2.3.2.1 буде корисним для внутрішньо молекулярної диференціації [81, 82] 

двох карбоксилатних груп в 2.3.1.3. Шестичленні лактами, як правило, більш 

стійкі до лужного гідролізу, ніж естери, тому сполуку 2.3.2.1 можна 

вибірково модифікувати лише за метилкарбоксилатною функцією. Крім того, 

утворення лактаму 2.3.2.1 дозволило б нам уникнути розділення 

діастереомерів на наступних етапах синтезу. Лужний гідроліз 

метилкарбоксилату в 2.3.2.1 і перегрупування Курціуса приводило до 

захищеного Boc аміну 2.3.2.2, який був перетворений у діастереомерно чисту 

диамінокислоту 2.3.1.2а шляхом простого кип’ятіння в 6N HCl. 
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Схема 2.3.2.1. Одержання моно-фтор-аналогу аргініну, придатного для SPPS 

Останні стадії синтезу – це формування захищеного гуанідинового 

фрагмента, а також Fmoc-захисту α-аміногрупи в 2.3.1.2а. Базуючись на 

попередніх дослідженнях поведінки аміногруп в циклобутановмісних 

амінокислотах 2.2.10a-b та 2.2.2.12a-b (розділ 2.2.2), α-аміногрупа в 2.3.1.2а 

повинна бути менш доступна для реакцій з електрофілами, порівняно з 

аміногрупою бічного ланцюга (через стеричні та електронно акцепторні 
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ефекти сусідньої карбоксильної функції), тому ми намагалися розробити 

регіоселективне введення гуанідинової функції без будь-якого попереднього 

захисту α-аміногрупи. Ми дослідили реакцію між 2.3.1.2а та N, N'-ди-Бок-

1Н-піразол-1-карбоксамідином (2.2.2.13) через відповідну N,N,O-трис-

триметилсилілпохідну, сполуку 2.3.2.3, аналогічно подібним аналогам 

(розділ 2.2.2). Спочатку ми підготували розчин триметилсилілпохідної 2.3.2.3 

за допомогою надлишку TMSCl/DIPEA у CH2Cl2. Прогрес реакції 

контролювали за допомогою LC-MS. LC-MS аналіз показав лише один новий 

пік, після додавання 2.2.2.13 до 2.3.2.3, що відповідав продукту моно-

гуанідинування. Після додавання FmocCl до реакційної суміші ми 

спостерігали поступове зникнення піку моно-гуанідин-похідного, відповідно 

до даних мас-спектрометрії реакційної суміші, та поступову появу нового 

піку, який відповідав 2.3.2.4. 

Після оптимізації умов реакції ми змогли ізолювати цільову сполуку 

2.3.2.4 з виходом 37%, використовуючи 3 екв. 2.2.2.13 та 1,1 екв. FmocCl. 

Наші припущення щодо регіохімії перетворення 2.3.1.2а→2.3.2.4 були 

підтверджені спектрами 
1
Н-

13
С-HMBC сполуки 2.3.2.4 (рис.2.3.2.1). 

Аналогічно до попередньої мітки, для сполука 2.3.2.4 ми надали 

скорочення FCBArg (Fluoro- and CycloButane-containing arginine analogues) 
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Рисунок 2.3.2.2. Спектри 
1
Н-

13
С-HMBC для 2.3.2.4 і кореляції, що 

підтверджують будову 2.3.2.4. 

2.3.3. Синтез та вивчення 
19

F-міченого аналогу антимікробного 

пептиду Темпоріну А. 

Маючи належним чином захищений аналог 2.3.6 – сполуку FCBArg, 

ми вирішили перевірити сумісність FCBArg зі стандартними методиками 

SPPS і перевірити структурну та функціональну сумісність заміни Arg/ 

FCBArg в мембраноактивних пептидах. Як модельний пептид для таких 

досліджень ми використали Темпорін А. Це катіонний, хоча і доволі 

гідрофобний пептид, виділений з європейської травоїдної жаби Rana 

temporaria; цей пептид складається всього з 13 амінокислот 

(FLPLIGRVLSGIL-NH2, сполука 2.3.3.1, рис. 2.3.3.1, А) і є особливо цікавий 

через синергію своєї активності з іншими темпорінами, конформаційними 

властивостями та високою мембранолітичною селективністю. Темпорін А 

володіє слабкою гемолітичною активністю, в той же час є активнішим проти 

Грам-позитивних бактерій порівняно з Грам-негативними. Крім того, єдиний 

заряджений бічний ланцюг, а саме аргініновий, є суттєво важливим для 
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антимікробної дії та селективності щодо мембран [83, 84]. Оскільки 2.3.6 

розроблявся як аналог аргініну, ми використали FCBArg для синтезу 

Темпоріну А, де Arg7 був замінений на FCBArg (пептид – 2.3.3.2, рис. 

2.3.3.1, Б). 

Для синтезу аналогу Темпоріну А (2.3.3.2) ми застосували типові 

методики Fmoc-SPPS. Природні амінокислоти були введені за допомогою 

напівавтоматичного пептидного синтезу, а FCBArg вводили вручну, 

використовуючи 1,4 екв. 2.3.2.4, 1,35 екв. HATU та 2,8 екв. DIPEA в сухому 

ДМФА. Тести проміжних стадій показали, що введення 2.3.6, а також 

наступних амінокислот проходили гладко. Пептид 2.3.3.2 після зняття зі 

смоли, зняття всіх захисних груп та очищення з допомогою HPLC було 

одержано у вигляді одного діастереомеру з виходом 15% і чистотою >95%. 

Часи утримування 2.3.3.1 та 2.3.3.2 на зворотній фазі С18 були майже 

ідентичні, що свідчить про їх подібну гідрофобність. 
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(A)  

(Б)  

Рисунок 2.3.3.1. (А) Антимікробний пептид Темпорін А (2.3.3.1), та позиція 

аргініну, яка була використана для введення 
19

F-мітки (показано червоною 

стрілкою); (Б) модифікований міткою 2.3.6 Темпорін А (2.3.3.2) (мітка 

показана червоним кольором). 

Вторинну структуру пептиду 2.3.3.2 було вивчено за допомогою 

спектроскопії кругового дихроїзму (CD). Порівняння 2.3.3.1 з 2.3.3.2 

показало, що обидва пептиди проявили майже однакові конформаційні 

властивості у фосфатному буфері та в присутності міметиків мембран; Було 

виявлено, що обидва пептиди 2.3.3.1-2 неструктуровані у водному буфері (50 

мкМ, 20 мМ PB, рН 7,4, 40 °C), і формують 60-70% α-спіралі в присутності 

мембранних міметиків (Рис. 2.3.3.2). Як і очікувалося, у всіх середовищах 

інтенсивність CD-сигналу 2.3.3.2 була занижена (порівняно з такою ж 

молярною концентрацією 2.3.3.1), внаслідок відсутності хірального центру в 

FCBArg. Таким чином, було показано, що заміна Arg / FCBArg не 
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призводила до суттєвих збурень у вторинній структурі пептиду 2.3.3.2 

порівняно з нативним 2.3.3.1.   

 

Рисунок 2.3.3.2. Спектри CD в різних середовищах, що імітують мембрану: 

а) 2.3.3.1– Темпорін А; б) мічений аналог 2.3.3.2 

Наступним етапом роботи було порівняння антимікробної активності 

2.3.3.1-2, шляхом визначення мінімальних інгібуючих концентрацій (МІК) 

проти штамів Грам-позитивних (Staphylococcus aureus) і Грам-негативних 

(Escherichia coli) бактерій (Рис. 2.3.3.3, а). Також було досліджено 

концентраційну залежність гемолітичної активності 2.3.3.1-2 з 

використанням еритроцитів людини. Результати дослідження показали  (Рис. 

2.3.3.3, б), що біологічна активність пари 2.3.3.1-2 була по суті ідентична, що 

дозволяє зробити висновок про повну функціональну еквівалентність Arg / 

FCBArg заміни. 
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Рисунок 2.3.3.3. Функціональне порівняння 2.3.3.1 – 2.3.3.2. (а) Одержані 

значення МІК, що  визначали за допомогою послідовного розбавлення – 

червоним кольором показаний модифікований пептид – 2.3.3.2; (б) Дані 

гемолізу на еритроцитах людини. 

Щоб оцінити розроблену 
19

F-мітку FCBArg з точки зору придатності 

до спектроскопії 
19

F-ттЯМР, було проведено дослідження міченого аналогу 

2.3.3.2 в умовах, що імітують мембрану. Як модельну мембрану було обрано 

макроскопічно орієнтований 1,2-дімірістоїл-sn-гліцеро-3-фосфохолін 

(DMPC) нанесений на скляну пластинку згідно стандартних методик [71]. 

Дослідження методом 
19

F-ттЯМР показали, що при різних співвідношеннях 

пептид-ліпід (P/L), що варіюються від P/L = 1/200 до P/L = 1/20, пептид 

залишався мономерним і рівномірно орієнтованим у мембрані. Цей висновок 

було зроблено на основі того факту, що при обох граничних концентраціях 

сигнал 
19

F-ЯМР являв собою вузький синглет (Рис.2.3.3.4, б). Цілісність 

мембрани при цьому зберігалась – в обох зразках (P/L = 1/200 та P/L = 1/20) 
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сигнал 
31

P-ЯМР відповідав макроскопічно орієнтованому DMPC (Рис. 2.3.3.4, 

а). Анізотропія хімічного зсуву 
31

P несуттєво знижувалась із збільшенням 

концентрації пептиду, внаслідок пептид-ліпідних взаємодій, але навіть при 

P/L=1/20 пептид і ліпід залишалися добре орієнтованими. Аналогічну 

поведінку раніше спостерігали для інших 
19

F-мічених аналогів пептиду 

Темпоріну А[61]. 

 

Рисунок 2.3.3.4. Спектри твердотільного ЯМР для макроскопічно 

орієнтованого біс-ліпідного шару DMPC з пептидом 2.3.3.2. (А) спектри 

твердотільного 
31

P-ЯМР, що підтверджують формування впорядкованого 

біс-шару при різних концентраціях пептиду 2.3.3.2 (P/L = співвідношення 

пептид/ліпід); (Б) спектри 
19

F-ттЯМР при P/L = 1/20, записані для двох 

орієнтацій зразку -  n-нормаль в напрямку орієнтації ліпіду та вектору 

зовнішнього магнітного поля  Bo. 

Оскільки моно-фтор мітки є особливо цікавими для оцінки відстаней, 

FCBArg було оцінено як інструмент для вимірювання відстані між 

залишками аргініну та молекулярним середовищем методом 
19

F-ттЯМР. В 

рідкокристалічному, повністю гідратованому середовищі нам вдалося 

виявити перенесення поляризації з ядер 
1
Н води до ядер 

19
F міченого пептиду 
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(рис. 2.3.3.5), опосередкованого диполярними взаємодіями 
1
H-

1
H і 

1
H-

19
F. З 

іншого боку, ми не виявили жодного контакту між катіонно-міченим 

залишком і аніонними фосфатними групами ліпідів в експериментах 
31

P-

19
FREDOR.  

 

Рисунок 2.3.3.5. Детекція ЯМР контакту шляхом вимірювання перенесення 

спінової поляризації з ядер 
1
Н води до ядер 

19
F на мічений пептид (2.3.3.2 / 

DMPC, P/L = 1/20, 40 °C). (A) Поляризація води 
1
Н (виділена за допомогою 

T2-фільтра) могла досягати ядер 
1
Н пептиду шляхом спінової дифузії і 

послідовно переносилась до 
19

F через кросс-поляризацію 
1
H-

19
F. При 

збільшенні часу спінової дифузії сигнал 
19

F (А) росте експоненціально 

(константа швидкості 3,18 ± 0,25 с
-1

). (B) Кореляція сигналу 
1
H (

1
H води при 

4,7 м.д.) з 
19

F-сигналом після дифузії за допомогою 
1
H-

1
H, та наступної 

1
H-

19
F крос-поляризації. 

Відсутність такого контакту залишку аргініну з ліпідними групами, а 

також одночасно взаємодія з водою дозволяє припустити, що спіраль 

Темпоріну А розташована паралельно поверхні мембрани; заряджений 

бічний ланцюг (Arg7) орієнтований до зовнішньої частини мембрани. Таке 

розташування пептиду підтверджується і раніше одержаними даними[84].  



96 
 

Структурна інформація, одержана за допомогою мітки FCBArg, 

відкриває шлях для подальшого її застосування в дослідженнях пептидів 

методом 
19

F-ттЯМР. 

 

2.4. Введення дифторметильного фрагменту – шлях до одержання нових 

дифторметилвмісних аналогів амінокислот 

 

Дифторметильна група (CF2H) має великий потенціал у сфері 

фармацевтики та дизайні амінокислот. В області медичної хімії група CF2H 

знайшла застосування в якості біоізостеру гідроксильної групи, головним 

чином через ліпофільність та одночасно властивість бути донором водневого 

зв'язку, що відкриває потенціал для створення міметиків з поліпшеною 

проникністю щодо мембран. Було описано застосування CF2H, як SH-

біоізостеру в дизайні нереакційноздатних цистеїнових аналогів гексапептидів 

- потужних інгібіторів протеази NS3/4Aвірусу гепатиту С[85]. Ще одним 

прикладом привабливості цієї групи для дизайну амінокислот є її потенціал 

для розробки фторовмісних міток для вивчення пептидів методом 
19

F-ттЯМР, 

адже немає жодних повідомлень в літературі щодо дифторвмісних 

амінокислот, що застосовувалися б в такого роду дослідженнях. Одна із 

причин цього – складніші методи синтезу CF2H-аналогів порівняно з 

відповідними CF3 та F-аналогами[86]. 

У пошуках зручного методу дифторметилювання ми вирішили 

використати триметилсилілдифторметан (Me3SiCF2H) як джерело CF2H 

групи. Me3SiCF2H є комерційно доступним і також може бути отриманий в 

лабораторії за допомогою відновлення ще більш доступного реагенту 

Руперта-Пракаша – Me3SiCF3 боргідридом натрію[87, 88]. На момент 

виконання роботи реагент Me3SiCF2H використовували для 

дифторметилювання альдегідів з одержанням відповідних 
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дифторметилвмісних спиртів. В той же час аналогічні перетворення кетонів, 

особливо здатних до енолізації, не були відомими[89-90]. Так Fuchikami та 

співавтори повідомили, що хоча Me3SiCF2H і PhMe2SiCF2H в присутності KF 

в ДМФА при 100ºC давали з хорошими виходами α-дифторметил спирти з 

альдегідів, прості кетони давали лише низькі виходи (20-25%)[89]. Подібні 

результати були одержані авторами роботи [90, 91], де було проведено 

дослідження впливу основи та розчинників при кімнатних умовах або 

низьких температурах. На час проведення дослідження було очевидно, що 

існувала відсутність практичного, загального підходу до проведення реакції 

приєднання Me3SiCF2H до кетонів. Нам особливо було цікаво розробити 

такий підхід, оскільки введення дифторметильного фрагменту в 

циклобутанон відкривало б нові можливості для синтезу ряду 

циклобутановмісних амінокислот з CF2H фрагментом. Тому наступна 

частина роботи була присвячена пошукам зручних методів введення CF2H в 

кетони з одержанням α-дифторметилових спиртів, а також методів введення 

CF2H в циклобутановий фрагмент.  

2.4.1. Розробка прямого методу дифторметилювання кетонів за 

допомогою Me3SiCF2H 

Наші початкові спроби провести нуклеофільне дифторметилювання 

кетонів базувались на використанні Me3SiCF2H, як джерела дифторметил-

аніону і CsF як ініціатора. Ми критично проаналізували можливі процеси, що 

відбувались умовах, описаних раніше для нуклеофільного 

дифторметилювання альдегідів (CsF, THF) [90]; в даній роботі було 

знайдено, що реакція ні з циклогексаноном, ні з 4-фенилциклогексаноном не 

відбувалась. Було зроблено припущення, що CsF генерує занадто низьку 

концентрацію фторид-іона через його погану розчинність в ТГФ, тому 

швидкість реакції в описаних раніше умовах була дуже низькою. Перші 

досліди були націлені на збільшення концентрації фторид аніону і показали, 



98 
 

що проведення реакції в ДМФ, ДМСО або використання в якості джерела 

фторид-аніону розчинного фториду, напр. тетраметиламоній фториду 

(ТМАФ) в ТГФ, дозволило збільшити швидкість реакції, але вихід бажаних 

спиртів був низьким (близько 20% через 24 год; оцінено шляхом аналізу 

аліквот методом  
19

F-ЯМР). Слід зазначити, що в даному випадку основна 

проблема полягала в утворенні великої кількості не ідентифікованих 

побічних продуктів, від яких було важко відділитись. Імовірно утворення цих 

побічних продуктів відбувалось через істотну енолізацію та наступну 

самоконденсацію кетонів. Ми припустили, що для успішного проведення 

дифторметилювання необхідно створити оптимальну концентрацію фторид-

аніону, а саме таку, що дозволяє прискорити приєднання дифторметил групи, 

але в той же час не викликає побічних процесів самоконденсації кетону. Це 

привело нас до ідеї проведення синтезу в ТГФ, але з використанням полярної 

добавки для прискорення реакції і генерації низьких концентрацій фторид-

аніону, напр. HMPA, DMPU. Перший експеримент [92], який ми проводили з 

додаванням HMPA в ТГФ показав, що нуклеофільне приєднання відбувалося 

гладко, але конверсія становила близько 50%. В реакційній суміші (у випадку 

циклогексанону) виявлялися тільки дифторметиловий спирт (д, δF –134,8 

м.д.), і його силіловий ефір (д, δF –132,8 м.д.) та CH2F2 (т, δF –143,8 м.д.). 

Утворення CH2F2 можна пояснити, беручи до уваги енолізацію кетону під 

дією дифторметил-аніону. Дійсно, використання 2,2,6,6-

тетрадейтероциклогексанону в якості карбонільного компонента призвело до 

утворення невеликої кількості CHDF2-заміщеного продукту (показано за 

допомогою 
19

F-ЯМР). Як і очікувалося, у випадку додавання TMAF не 

спостерігалося суттєвого ефекту на вихід реакції при додаванні HMPA. 

Подальші експерименти з оптимізації ми проводили з використанням менш 

леткого 4-фенілциклогексанону як модельного субстрату.  
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Номер 

досліду 

екв.  

TMSCF2H 

екв.  

HMPA 

екв.  

CsF 

конверсія 

(%) 

1 2 5 0.1 46 

2 2 5 0.2 93 

3 2 5 0.3 96 

4 2 5 0.4 96 

5 2 5 1 96 

6 2 1 0.2 52 

7 2 3 0.2 66 

8 2 4 0.2 81 

9 2 5 0.2 93 

10 1 5 0.1 30 

11 1.5 5 0.1 37 

12 2 5 0.1 45 

13 3 5 0.1 49 

Таблиця 2.4.1.1. Оптимізація умов реакції між 4-фенілциклогексаноном та 

Me3SiCF2H 

Варіювання умов реакції показало, що збільшення кількості CsF має 

сприятливий вплив на вихід бажаного продукту. Хоча CsF нерозчинний у 

THF / HMPA, збільшення кількості CsF приводила до вищої конверсії кетону. 

Таким чином, оптимальну кількість CsF було визначено як ~30% моль 

(Таблиця 2.4.1.2, номери дослідів 1-5). Що стосується кількості HMPA, то 

наші досліди показали, що 5 еквівалентів добавки забезпечують найкращу 

конверсію вихідного матеріалу (Таблиця 2.4.1.3, номери дослідів 6-9). Варто 

відзначити, що проведення реакції в чистому HMPA або з більш високою 

концентрацією HMPA приводило до низьких виходів та побічних продуктів. 

Додавання DMPU замість HMPA до реакційної суміші дало подібні 

результати, але конверсія була дещо нижчою (DMPU - 57%, HMPA - 76% 

згідно 
19

F-ЯМР). Проте було продемонстровано, що принаймні у випадку 

циклогексанону DMPU можна використовувати замість HMPA. Ця 
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можливість може бути корисною для масштабування синтезу α-

дифторметилових спиртів. Використання надлишку Me3SiCF2H було 

важливим для досягнення високої конверсії, що було продемонстровано з 

дослідів з 10 мол.% CsF (Таблиця 2.4.1.4, номери дослідів 10-13). 

Оптимальною кількістю Me3SiCF2H виявилося використання 2-х 

еквівалентів; в цих умовах спостерігали найбільш повне перетворення 

кетону, збільшення кількості реагенту Me3SiCF2H не приводило до 

покращення виходів. У разі 4-фенилциклогексанону підвищення температури 

не приводило до збільшення конверсії вихідного матеріалу. Таким чином, 

оптимальні умови проведення реакції дифторметилювання такі: 2 

еквіваленти Me3SiCF2H, 5 еквівалентів HMPA та 30 моль. % CsF в ТГФ при 

кімнатній температурі. Реакція проходила за цих умов протягом 24 годин з 

95% конверсією. 

Застосування знайденої загальної процедури дифторметилювання до 

різноманітного набору кетонів дозволило одержати ряд фторвмісних спиртів 

(Рисунок 2.4.1.1). Загалом виходи були хорошими, а виділення та очистка 

були нескладними. Ми виявили, що ациклічні кетони і семи-, шести- і 

п'ятичленні циклічні кетони реагують добре, тоді як циклобутанон утворює 

неідентифіковані суміші сполук, імовірно, внаслідок швидкої енолізації та 

подальшої конденсації (Рисунок 2.4.1.2, сполуки 2.4.1.1-7). З іншими 

кетонами, здатними до енолізації (етилпіруват і 3-піранон) також не вдалося 

отримати бажані продукти 2.4.1.9 і 2.4.1.12, при цьому при додаванні CsF 

відбувалась досить екзотермічна реакція. У разі використання кетонів, що 

містять основний атом азоту виходи зазвичай були кращі (сполуки 2.4.1.13 - 

18). Навіть у випадку чотирьохчленного похідного азетидинону, продукт 

2.4.1.16 був виділений, хоча і з низьким виходом. Ацетофенони та арил- і 

гетрарилкетони давали хороші виходи відповідних дифторметилових спиртів 

(2.4.1.18-22). Примітно, що у разі арилкетонів підвищення температури 
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дозволяло досягти кращої конверсії вихідних сполук. Ефіри, нітро-, ціано- і 

захищені аміногрупи добре переносили умови реакції дифторметилювання. 

Слід зазначити, що оптимізована методика дозволяла масштабування 

синтезів; нам вдавалося отримувати дифторметилвмісні спирти у 

препаративних кількостях (> 100 ммоль, сполука 2.4.1.14). 

 

Рисунок 2.4.1.3. Синтезовані дифторметилвмісні кетони та їх виходи 

Отже, було розроблена нова методика для прямої реакції 

дифторметилювання кетонів з триметилсилілдифторметаном. Використання 

CsF як основи з низькою розчинністю в ТГФ і додавання HMPA є 

вирішальними для успіху реакції. Це дозволяє отримувати аліциклічні та 

ациклічні дифторметил спирти в одну стадію з помірними і хорошими 

виходами. Більше того, замість HMPA можна використовувати DMPU  як 

менш токсичний реагент. Умови реакції м'які і толерантні до різноманітних 

функціональних груп.  
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2.4.2. Введення дифторметильної групи в циклобутановий фрагмент на 

модельному субстраті 

Розроблений метод прямого дифторметилювання кетонів хоча і є 

зручним, проте було показано, що реакція не працює у випадку циклобутанів 

(Рисунок 2.4.1.4, сполуки 2.4.1.4 та 2.4.1.7). Було очевидно, що для синтезу 

циклобутанових аналогів амінокислот з дифторметильною групою даний 

метод не підходить. Існувала потреба розробки альтернативних методів 

синтезу CF2H-вмісних циклобутанів. Серед найпоширеніших методів синтезу 

дифторметил похідних є метод фторування альдегідів дією 

аміносульфуртрифторидів[94]. Ми вирішили вивчити дану реакцію на 

модельному об'єкті – циклобутані 2.4.2.1.  

 

Схема 2.4.2.1. Одержання модельного субстрату та його перетворення в 

дифторметил-похідне  

Сполуку 2.4.2.1 одержували зі спирту 2.4.2.2 шляхом окиснення по 

Сверну. Сполуку 2.4.2.2 одержували з описаної сполуки 2.4.2.3. Альдегід 

2.4.2.1 виявився хімічно нестійким, тому його швидко використовували в 

наступному перетворенні без очистки. Загалом було знайдено, що 

перетворення альдегіду 2.4.2.1 в дифторметил похідну проходило гладко – 

сполуку 2.4.2.4 було ізольовано з виходом 98% після хроматографічної 

очистки[95]. Також було відмічено стабільність тозильного захисту в умовах 

фторування.  

Далі було проведено де-тозилювання сполуки 2.4.2.4 – таким чином 

було продемонстровано повну сумісність тозильного захисту з умовами 
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проведених перетворень – фторування альдегіду і наступне зняття захисту. 

Продукт реакції –  сполуку 2.4.2.5 одержано у вигляді прозорих кристалів, 

що було використано для доведення будови продукту методом 

рентгеноструктурного аналізу.  

 

Рисунок 2.4.2.1. Де-тозилювання сполуки 2.4.2.4 (ліворуч) та молекулярна 

будова продукту 2.4.2.5, одержана методом рентгеноструктурного аналізу 

(праворуч) 
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ВИСНОВКИ 

1) Розроблено практичний синтетичний підхід для отримання ряду 

конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну та 

лізину. Розроблено синтетичні методи для синтезу фторовмісних 

аналогів аргініну та лізину як 
19

F-міток для вивчення 

мембраноактивних пептидів методом 
19

F-ттЯМР. 

2) Проведено синтез та дослідження пептидів, що містять залишки 

неприродних амінокислот – циклобутановмісних аналогів аргініну та 

лізину; показано сумісність синтезованих аналогів аргініну та лізину з 

типовими методиками SPPS.  

3) Дослідження синтезованих аналогів природних пептидів дозволяє 

зробити висновок про високу фізико-хімічну та структурну 

спорідненість циклобутановмісних аналогів аргініну та лізину до 

відповідних природних амінокислот. Вивчено вплив конформаційного 

обмеження бічних ланцюгів аргініну на біологічну активність 

циклічних гексапептидів і показано, що цей вплив є незначним. 

4) Вперше розроблено аналоги лізину та аргініну з СF3- та F-групами, що 

придатні як 
19

F-мітки для заміщення позитивно заряджених 

амінокислот в мембраноактивних пептидах для їх дослідження 

методом твердотільної 
19

F-ЯМР спектроскопії. 

5) Показано, що одночасне використання неполярних та заряджених 
19

F-

міток значно підвищує точність методу 
19

F-ттЯМР в структурних 

дослідженнях мембраноактивних пептидів. 

6) Запропоновано принципово нову мітку на основі моно-фтор аргініну 

для оцінки міжмолекулярних взаємодій в мембрано зв’язаних 

пептидах. 

7) Вперше розроблена нова методика прямої реакції дифторметилювання 

кетонів, здатних до енолізації, з застосуванням 
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триметилсилілдифторметану. Було продемонстровано, що 

використання основи (що є також і джерелом іонів фтору) з низькою 

розчинністю в ТГФ (CsF) і додавання HMPA є вирішальним для успіху 

реакції. 

8) Відпрацьовано метод одержання дифторметильних похідних з 

циклобутановим фрагментом на модельному субстраті з 

використанням реакції фторування альдегідної групи.  
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РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

3.1 Загальна частина 

Очищення розчинників проводили за стандартними методиками. 

Спектри ЯМР були виміряні на спектрометрах Varian Unity Plus 400 (400.4 

МГц для 1H; 100.7 МГц для 
13

C та 376.7 МГц для 
19

F) та Bruker Avance 500 

(499.9 MГц для 1H; 470.3 MГц для 
19

F; 124.9 MГц для 
13

C та 202.4 MГц для 

31
P). Хімічні зсуви наведено в м. ч. відносно ТМС (

1
H, 

13
C), C6F6 або CFCl3 

(
19

F) як внутрішніх стандартів та 10% розчину поліфосфорної кислоти в D2O 

як зовнішнього стандарту (
31

P). Мас-спектри виміряні на спектрометрі 

Agilent 1100 з хімічною іонізацією (CI, LCMS) або з іонізацією методом 

електронного удару (EI, GCMS). ІЧ-спектри виміряні на спектрометрі Hewlett 

Packard UR 20. Аналітична тонкошарова хроматографія проводилась на 

пластинках Polychrom SI F254. Колонкова хроматографія проведена з 

використанням Kieselgel Merck 60 (230–400 меш) як стаціонарної фази. Усі 

вимірювання для рентгеноструктурних досліджень проведені на 

дифрактометрах «Xcalibur-3» та «Bruker-Apex2» (мoK* випромінення, ССD-

детектор, графітовий монохроматор, ω-сканування, 2*макс= 50*). Структури 

розшифровано прямим методом за комплексом програм SHELX97 [96]. 

Положення атомів Гідрогену виявлені та уточнені за моделлю «наїздника» з 

Uізо = 1.2Uекв неводневого атома, зв’язаного з даним атомом Гідрогену. 

3.2. Методики синтезу 

 

3-(азидометил)циклобутанон (2.1.1.7). 8,49 г (0,072 моль) сполуки 

2.1.1.9, 13,9 г (0,214 моль) азиду натрію в 50 мл ДМФ перемішують при 80 °С 

24 години. Реакційну суміш розбавляють 200 мл води, екстрагують 

етилацетатом (3х50 мл), екстракт промивають водою (2х100мл), насиченим 
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розчином NaCl (100 мл), осушують МгSO4, упарюють. Одержують 6,53 г 

сполуки 2.1.1.7 (вихід 72,5 %). Сполука 2.1.1.7 може бути очищена шляхом 

вакуумної перегонки  (70-74 °С при 5 мм. рт. с.). Розр. для C5H7N3O C 47.99, 

H 5.64, N 33.58. Знайдено C 47.62, H 5.87, N 33.21. 
1
Н ЯМР (СDCl3), δ 2.68 

(1Н, септ, J = 6.6 Гц), 2.82–2.91 (2Н, м), 3.13–3.23 (2Н, м), 3.52 (2Н, д, J = 6.6 

Гц). 
13

С ЯМР (СDCl3), δ 23.4 (СН), 50.5 (СН2), 55.1 (СН2), 205.4 (С=О). 

 

3-(азидоетил)циклобутанон (2.1.1.8). Аналогічно синтезу 2.1.1.7. З 14г 

(0,116 моль) 3-(2-хлоретил)циклобутан-1-ону (2.1.1.10) одержано 11,4г 

2.1.1.8. Вихід 71%. Т. Кип. 76–80 °C / 5 мм. Р. ст.;Розр. дляC6H9N3O C 51.79, 

H 6.52, N 30.20. ЗнайденоC 51.83, H 6.35, N 30.57; MS (ESI, m/z): 140 (MH
+
), 

112 (MH
+
 – N2);

1
Н ЯМР (СDCl3), δ 1.89 (2Н, д, J = 6.6 Гц), 2.49 (1Н, септ, J = 

7.3 Гц), 2.72–2.77 (2Н, м), 3.18–3.23 (2Н, м), 3.35 (2Н, т, J = 6.6 Гц);
13

С ЯМР 

(СDCl3), δ 21.6 (СН), 35.1 (СН2), 50.3 (СН2), 52.5 (СН2), 206.8 (С=О). 

 

2-(азидометил)-5,7-діазаспіро[3.4]октан-6,8-діон (2.1.2.1). 5г (0,04 

моль) сполуки 2.1.1.7, 3,9 г (0,06 моль) KCN, 15,36 г (0,16 моль) (NH4)CO3, в 

суміші 30 мл води та 30 мл етанолу перемішують при 60 °С 24 години. 

Реакційну суміш охолоджують, нейтралізують 1н HCl. Осад фільтрують. 

Одержують 4,68г сполуки 2.1.2.1як суміш Z:E=3:1 (Вихід 60 %). Додаткова 

кількість продукту 2.1.2.1може бути отримана з водного фільтрату шляхом 

екстракції CH2Cl2.Розр. дляC7H9N5O2 C 43.08, H 4.65, N 35.88. Знайдено. C 

42.75, H 4.61, N 35.59; MS (CI, m/z): 196 (мH+);Z: 
1
Н-ЯМР (СF3COOD): δ 
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2.39-2.52 (2Н, м), 2.70-2.92 (3Н, м), 3.49 (2Н, д, J = 5.6 Гц, СН2).
13

С-ЯМР 

(СF3COOD): δ 26.2 (СН), 35.2 (СН2),  55.1 (СН2), 60.2 (С), 158.9 (С=О), 180.7 

(С=О);E: 
1
Н-ЯМР (СF3COOD): δ 2.52–2.62 (2Н, дд, J = 13.7 Гцта 6.3 Гц), 2.70–

2.92 (3Н, м), 3.49 (2Н, д, J = 7.6 Гц). 
13

С-ЯМР (СF3COOD): δ 26.0 (СН), 34.3 

(СН2), 54.4 (СН2), 61.4 (С),158.9 (С=О), 179.8(С=О) 

 

2-(азидоетил)-5,7-діазаспіро[3.4]октан-6,8-діон (2.1.2.2). Аналогічно 

синтезу 2.1.2.1. З 9,2г (0,072 моль) 2.1.1.8 одержано 9,48г 2.1.2.2. Вихід 63% 

(цис : транс = 2 : 1). Т. Пл. 196–201 °C (EtOH–гексан); Розр. Для C8H11N5O2 C 

45.93, H 5.30, N 33.48. Знайдено C 45.62, H 5.07, N 33.60. MS (CI, m/z): 210 

(мH
+
), 182 (мH

+
 – N2);

1
Н ЯМР (СF3COOD), δ, 1.98–2.08 (1.4H, м), 2.10–2.19 

(0.6Н, м), 2.46–2.55 (1.4H, м), 2.63–2.71 (0.6Н, м), 2.73–2.89 (1.6H, м), 2.90–

2.98 (1.4Н, м), 3.45–3.52 (2Н, м); Z: 
13

С-ЯМР (СF3COOD): δ 24.56 (СН), 34.46 

(СН2), 37.42(СН2), 49.06 (СН2), 60.39 (С), 158.83 (С=О), 180.89 (С=О); E: 
13

С-

ЯМР (СF3COOD): δ 24.78 (СН), 33.00 (СН2), 36.07(СН2), 49.12 (СН2), 61.84 

(С), 158.83 (С=О), 179.64 (С=О) 

 

2-(азидометил)-7-бензил-5,7-діазаспіро[3.4]октан-6,8-діон (2.1.2.7). 

Бензилбромід (44 мг, 0.26 ммоль), 2.1.2.1 (50 мг, 0.26 ммоль) та K2CO3 (37 мг, 

0.27 ммоль) додають в ДМФ (0.5 мл). Суміш перемішують при кімнатній 

температурі протягом 18 год, потім суміш виливають в воду (2 мл), а продукт 

екстрагують етилацетатом (2 мл). Органічну фазу відділяють, а водну фазу 
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промивають етилацетатом (2х1 мл). Об'єднані органічні фракції промивають 

водою, насиченим розчином кухонної солі, сушать над МгSO4 та випарюють. 

Одержують 70 мг 2.1.2.7 (вихід 96%, цис- : транс- = 70 : 30). Білий порошок; 

Т. Пл. 108–111 °C; Розр. Для C14H15N5O2 C 58.94, H 5.30, N 24.55. Знайдено C 

59.28, H 5.09, N 24.74; MS (CI, m/z): 286 (MH
+
), 258 (MH

+
 – N2); 

1
Н ЯМР 

(CDCl3), δ, цис-ізомер (мажорний) 2.15 (т, J = 10.0 Гц, 2H, 1- та 3-CHH), 2.67 

(т, J = 10.0 Гц, 2H, 1- та 3-CHH), 2.70–2.77 (м, 1H, 2-CH), 3.39 (д, J = 4.9 Гц, 

2H, CH2N3), 4.63 (с, 2H, CH2C6H5), 6.39 (с, 1H, NH), 7.26–7.33 (м, 3H), 7.37 (д, 

J = 7.3 Гц, 2H, 2-CH C6H5); транс-ізомер (мінорний) 2.43–2.47 (м, 4H, 1- і 3-

CH2), 2.55–2.63 (м, 1H, 2-CH), 3.60 (д, J = 8.0 Гц, 2H, CH2N3), 4.63 (с, 2H, 

CH2C6H5), 6.63 (с, 1H, NH), 7.26–7.33 (м, 3H), 7.37 (д, J = 7.3 Гц, 2H, 2-CH of 

C6H5);
13

C ЯМР (CDCl3), δ, цис-ізомер (мажорний) 26.6 (2-CH), 36.1 (1- і 3-

CH2), 42.3 (CH2C6H5), 55.2 (CH2N3), 57.5 (4-C), 128.03 (CH), 128.58 (CH), 

128.81 (CH), 136.1 (1-C C6H5), 156.2 (C=O Boc), 176.3 (COOH); транс-ізомер 

(мінорний) 26.6 (2-CH), 35.6 (1- і 3-CH2), 42.5 (CH2C6H5), 54.5 (CH2N3), 58.7 

(4-C), 128.08 (CH), 128.61 (CH), 128.83 (CH), 136.0 (1-C C6H5), 156.5 (C=O 

Boc), 175.7 (COOH). 

 

2-(2-азидоетил)-7-бензил-5,7-діазаспіро[3.4]октан-6,8-діон(2.1.2.8). 

Речовина2.1.2.8синтезованааналогічно до2.1.2.7. Вихід 138 мг (96%, цис : 

транс = 2 : 1); Білий порошок;Т. Пл. 106–109 °C; Розр. Для C15H17N5O2 C 

60.19, H 5.72, N 23.40. Знайдено C 60.46, H 5.55, N 23.18. MS (CI, m/z): 300 

(MH
+
), 272 (MH

+
 – N2);

1
Н ЯМР (CDCl3), δ, цис-ізомер (мажорний) 1.64 (д, J = 

7.0 Гц, 2H, CH2CH2N3), 1.90 (тд, J = 9.0 Гці 2.6 Гц, 2H, 1- і 3-CHH) 2.49 (септ, 

J = 8.4 Гц, 1H, 2-CH), 2.62 (тд, J = 9.0 Гці 2.5 Гц, 2H, 1- і 3-CHH), 3.16 (т, J = 
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6.7 Гц, 2H, CH2CH2N3), 4.57 (с, 2H, CH2C6H5), 6.42 (с, 1H, 5-NH), 7.19–7.26 (м, 

3H), 7.29 (д, J = 6.7 Гц, 2H, 2-CH C6H5); транс-ізомер (мінорний) 1.85 (к, J = 

6.8 Гц, 2H, CH2CH2N3), 2.33 (д, J = 8.2 Гц, 4H, 1- і 3-CH), 2.44 (септ, J = 8.2 

Гц, 1H, 2-CH), 3.17 (т, J = 6.7 Гц, 2H, CH2CH2N3), 4.56 (с, 2H, CH2C6H5), 6.67 

(с, 1H, 5-NH), 7.19–7.26 (м, 3H), 7.29 (д, J = 6.7 Гц, 2H, 2-CH C6H5); 
13

C ЯМР 

(CDCl3), δ, цис-ізомер (мажорний) 24.03 (2-CH), 34.7 (CH2CH2N3), 38.2 (1- і 3-

CH2), 41.1 (CH2C6H5), 48.5 (CH2CH2N3), 56.7 (4-C), 126.9 (CH C6H5), 127.37 

(CH C6H5), 127.7 (CH C6H5), 135.02 (1-C C6H5), 155.6 (C=O Boc), 175.5 

(COOH); транс-ізомер (мінорний) 23.97 (2-CH), 32.7 (CH2CH2N3), 36.2 (1- і 3-

CH2), 41.2 (CH2C6H5), 48.5 (CH2CH2N3), 58.0 (4-C), 126.9 (CH C6H5), 127.42 

(CH C6H5), 127.7 (CH C6H5), 134.97 (1-C C6H5), 155.6 (C=O Boc), 174.5 

(COOH). 

 

Гідрохлорид 1-аміно-3-(азидометил)циклобутанкарбонової кислоти 

(2.1.1.4). 7г (0,036 моль) сполуки 2.1.2.1 в розчині 12 г (0,216 моль) КОН в 70 

мл води кип’ятять 48 годин. Розчин підкисляють 6N НСl до рН=3 та 

упарюють до сухого залишку, котрий розчиняють в 100 мл. води та знову 

упарюють до сухого залишку. Залишок обробляють етанолом (3х150 мл), 

відфільтровують нерозчинний в етанолі залишок, етанол упарюють, 

одержують 4,6 г сполуки 2.1.1.4 (Вихід 62 %, цис : транс = 3: 1). Т. Пл. 153–

157 °C (EtOH–Et2O); Розр. Для C6H11ClN4O2 C 34.88, H 5.37, Cl 17.16, N 27.11. 

Знайдено C 35.03, H 5.26, Cl 17.24, N 27.40; MS (CI, m/z): 171 (MH+); Z: 
1
Н-

ЯМР (D2O): δ 2.06 -2.11 (2Н, м), 2.52-2.57 (2Н, м), 2.68-2.77 (1H, м), 3.37 (2Н, 

д, J = 6.1 Гц, СН2).
13

С-ЯМР (D2O): δ 27.6 (СН), 33.8 (СН2),  54.8 (СН2),  55.4 

(С), 176.8 (С=О); E: 
1
Н-ЯМР (D2O): δ 2.29 -2.34 (2Н, м), 2.38-2.43 (2Н, м), 
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2.68-2.77 (1H, м), 3.44 (2Н, д, J = 7.1 Гц, СН2).
13

С-ЯМР (D2O): δ 27.0 (СН), 

32.9 (СН2), 55.0 (СН2), 57.2 (С), 176.3 (С=О) 

 

Гідрохлорид 1-аміно-3-(азидоетил)циклобутанкарбонової кислоти 

(1.1.3.5). Аналогічно синтезу 2.1.1.4. З 2г (9,57 ммоль) 2.1.2.2 одержано 1,39г 

1.1.3.5. Вихід 66% (цис : транс = 2 : 1). Жовтий порошок. Т. Пл. 164–168 °C 

(EtOH–Et2O); Розр. Для C7H13ClN4O2 C 38.10, H 5.94, Cl 16.07, N 25.39. 

Знайдено C 37.86, H 6.27, Cl 16.31, N 25.35; MS (CI, m/z): 185 (MH
+
), 140 

(MH
+
–CO2H); 

1
Н ЯМР(D2O), δ 1.71 (1.3Н, дд, J = 7.3 Гц та 6.9 Гц), 1.77 (0.7Н, 

дд, J = 7.3 Гц та 6.9 Гц), 1.95–2.02 (1.3Н, м), 2.28–2.36 (1.3H, м), 2.49 (0.7Н, 

септ, J = 7.8 Гц), 2.55–2.62 (1.7Н, м), 3.22 (д, J = 6.7 Гц, 0.7H), 3.24 (д, J = 6.7 

Гц, 1.3H); 
13

C ЯМР(D2O), δ, Z-ізомер (мажорний) 25.8, 34.4, 35.8, 49.1, 54.0, 

174.2; Z-ізомер (мінорний) 25.3, 33.7, 34.9, 49.1, 55.8, 173.5. 

 

 

1-(((9H-фторен-9-іл)метокси)карбоніламіно)-3-(азидометил) 

циклобутан карбонова кислота (2.1.2.3). До суспензії 1 г (4,84 ммоль) 

сполуки 2.1.1.4в 20мл хлороформу додають 1,79 мл (14,52 ммоль) 

триметилсіліл хлориду, потім повільно додають диізопропілетил амін 4,2 мл 

(24,24 ммоль). Через 30 хв до утвореного прозорого розчину додають 1,37 г 

(4,84 моль) FmocCl та перемішують при кімнатній температурі 3 год. Потім 

упарюють дихлорметан, до залишку додають концентрований розчин 
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гідрокарбонату натрію (50 мл), промивають етером (3х 50 мл), етер 

промивають водою (100 мл). Об’єднані водні фракції підкисляють 2N HCl до 

рН=5, екстрагують етилацетатом (3х50 мл), сушать МgSO4, упарюють. 

Одержують 1,85 г сполуки 2.1.2.3, що була використана без подальшої 

очистки. Вихід 95 % (цис : транс = 3 : 1). Т. Пл. 137–140 °C; Розр. Для 

C21H20N4O4 C 64.28, H 5.14, N 14.28. Знайдено C 64.01, H 5.50, N 14.49; MS 

(CI, m/z): 393 (MH
+
), 365 (MH

+
–N2); 

1
Н ЯМР (CDCl3), δ 1.74 (шс., 0.2H), 1.97 

(шс, 0.1H), 2.18 (шс., 0.2H), 2.29–2.60 (м, 2.5H), 2.76 (шс., 2H), 3.14–3.43 (м, 

0.6H), 3.43 (шс., 1.4H), 4.16 та 4.23 (двашс., 1H), 4.43 (шс., 1.5H), 4.63 (шс., 

0.5H), 5.55 (шс., 0.2H), 5.66 (шс., 0.5H), 6.28 (шс., 0.2H), 6.37 (шс., 0.1H), 7.32 

(шс., 2H), 7.41 (шс., 2H), 7.53 (шс., 0.5H), 7.63 (шс., 1.5H), 7.78 (д, J = 6.0 Гц, 

2H). COOH протон не спосерігаєтся через обмін з HDO. 
13

C ЯМР (CDCl3), δ 

27.8 та 28.4, 34.4 та 35.0, 47.3, 54.9 та 55.4, 55.9, 67.0, 120.1, 124.6 та 125.1, 

127.2, 127.8, 141.5, 143.8, 155.4, 178.4. 

 

1-(((9H-фторен-9-іл)метокси)карбоніламіно)-3-(азидоетил) 

циклобутан карбонова кислота (2.1.2.4). Аналогічно синтезу 2.1.2.3. З 3г 

(13,63 ммоль) 1.1.3.5 одержано 4,53г 5.11. Вихід 83% (цис : транс = 2 : 1). 

Жовтий порошок. Т. Пл. 142–144 °C. Розр. Для C22H22N4O4 C 65.01, H 5.46, N 

13.78. Знайдено C 65.36, H 5.23, N 13.90; MS (CI, m/z): 407 (MH
+
), 379 (MH

+
–

N2); 
1
Н ЯМР (CDCl3), δ 1.41–1.69 (шс, 0.5H), 1.72 (шс, 1.5H), 1.86 (шс, 0.2H), 

1.98 (шс, 0.3H), 2.14 (шс, 1H), 2.32 (шс, 1.5H), 2.43 (шс, 0.6H), 2.53 (шс, 0.4H), 

2.70 (шс, 1H), 2.99 (шс, 0.5H), 3.14 (1.5H), 4.05 (шс, 0.3H), 4.13 (шс, 0.7H), 

4.32 (шс, 1.5H), 4.51 (шс, 0.5H), 5.38 (шс, 0.2H), 5.52 (шс, 0.5H), 6.16 (шс, 

0.2H), 6.23 (шс, 0.1H), 7.19–7.24 (м, 2H), 7.27–7.32 (м, 2H), 7.44 (шс, 0.5H), 
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7.50 (шс, 1.5H), 7.66 (шд, J = 6.5 Гц, 2H), 8.91 (шс, 1H); 
13

C ЯМР (CDCl3), δ 

26.0 та 26.9, 34.8 та 35.9, 36.3 та 37.4, 47.3, 49.5, 55.1 та 56.0, 67.0 та 67.1, 

120.1, 124.6 та 125.2, 127.2, 127.8, 141.5, 143.8, 155.4, 177.9 та 178.8. 

 

Гідрохлорид 1-(((9H-фторен-9-іл)метокси)карбоніламіно)-3-

(амінометил)циклобутан карбонової кислоти (2.1.2.5). До розчину 3,2 г 

(8,16 ммоль) речовини 2.1.2.3 в 80 мл ізопропанолу додають 16,2 мл 2н НСl 

та 0,32г Рd/C (5 %). Протягом 2 год пропускають слабкий потік водню через 

розчин. Реакційну суміш фільтрують та упарюють, додають 100 мл бензену 

та ще раз упарюють. Залишок висушують у вакуумі над Р2О5. Одержують 3,1 

г сполуки 2.1.2.5, що використовується в наступній стадії без подальшої 

очистки. Вихід 93 %.MS (CI, m/z): 367 (мH
+
). 

 

Гідрохлорид 1-(((9H-фторен-9-іл)метокси)карбоніламіно)-3-

(аміноетил)циклобутан карбонової кислоти (2.1.2.6). Аналогічно синтезу 

2.1.2.5. З 3,5г (8,62 ммоль) 2.1.2.4 одержано 3,5гсполуки 2.1.2.6. Вихід 97%, 

MS (CI, m/z): 381 (MH
+
) 
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1-(((9H-фторен-9-іл)метокси)карбоніламіно)-3-((2,3-біс(трет-

бутоксикарбоніл)гуанідино)метил)циклобутанкарбонова кислота 

(2.1.2.9). До 2,9 г (7,2 ммоль) сполуки 2.1.2.5 в 58 мл хлороформу додають 

2,66 мл (21,6 ммоль) триметилсіліл хлориду, потім повільно додають 6,88 мл 

(39,6 ммоль)  диізопропілетил аміну. Через 15 хв до утвореного прозорого 

розчину додають 2,81 г (7,2 ммоль) N,N’-ди-бок-N’’-гуанідинтрифлат. 

Премішують 3 години, промивають 10% розчином лимонної кислоти (2х25 

мл), упарюють, утворений залишок хроматографують в системі 

дихлорметан:метанол = 20:1. Одержують 1,81 г сполуки 2.1.2.9.  Вихід 41,2 

%. Т. Пл. 115–117 °C; Розр. Для C32H40N4O8 C 63.14, H 6.62, N 9.20. Знайдено 

C 63.07, H 6.93, N 8.86; MS (ESI, m/z): 609 (MH
+
), 553 (MH

+
 – C4H8); 

1
Н ЯМР 

(СDCl3), δ 1.50 (18Н, с), 2.20–2.26 (1H, м), 2.37–2.56 (1H, м), 2.69 (0.7H, шс), 

2.76–2.83 (1.3H, шс), 3.34–3.62 (2H, м), 2.23 (1Н, м), 4.20–4.25 (1H, м), 4.38–

4.44 (2Н, м), 4.62 (1H, шс), 5.71 (0.3H, шс), 6.03 (0.7Н, шс), 7.31 (2Н, t, J = 7.6 

Гц), 7.40 (2Н, t, J = 7.3 Гц), 7.61 (2H, м), 7.76 (2Н, д, J = 7.3 Гц), 8.46 (1H, шс), 

11.50 (1Н, шс); 
13

C ЯМР (СDCl3), δ 28.2, 28.4, 31.2 та 31.3, 34.6 та 35.0, 46.1, 

47.2, 55.4 та 56.1, 67.0, 79.6, 83.4, 120.0, 125.3, 127.2, 127.8, 141.4, 143.9, 153.3, 

155.8, 156.6, 163.4, 177.6. 

 

1-(((9H-фторен-9-іл)метокси)карбоніламіно)-3-((2,3-біс(трет-

бутоксикарбоніл)гуанідино)етил)циклобутанкарбонова кислота 

(2.1.2.10). Аналогічно синтезу 2.1.2.9. З 2г (4,8 ммоль) 2.1.2.6 одержано 1,4г 

2.1.2.10. Вихід 47%. Білий порошок. Т. Пл. 124–127 °C; Розр. Для C33H42N4O8 

C 63.65, H 6.80, N 9.00. Знайдено C 63.20, H 7.12, N 8.77; MS (ESI, m/z): 623 

(MH
+
), 523 (MH

+
 – C4H8 – CO2); 

1
Н ЯМР (CDCl3), δ 1.48 (18Н, с), 1.72–1.89 
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(2Н, м), 2.28–2.49 (3Н, м), 2.57 (шс, 0.5H), 2.63–2.75 (1.5H, м), 3.20–3.38 (2Н, 

шс), 4.21 (1Н, шс), 4.34–4.49 (2Н, м), 4.58 (1H, шс), 5.42 (0.3H, шс), 5.81 

(0.7H, шс), 7,31 (2Н, т, J = 7.6 Гц), 7.40 (2Н, т, J = 7.3 Гц), 7.61 (2H, м), 7.76 

(2Н, д, J =7.3 Гц), 8.29 (0.3H, шс), 8.41 (0.7Н, шс), 11.52 (1Н, шс); 
13

C ЯМР 

(CDCl3), δ 25.9, 28.2, 28.3 та 28.4, 35.2 та 36.2, 36.5 та 37.0, 39.1 та 39.5, 47.3, 

55.2 та 56.2, 66.7 та 67.0, 79.5 та 79.8, 83.3 та 83.4, 120.0, 125.3, 127.2, 127.8, 

141.4, 144.0, 153.3 та 153.4, 155.4, 156.3, 163.0 та 163.4, 177.0. 

 

 

2-Ціано-1,1,1-трифторпропан-2-іл ацетат (2.2.2.2): До розчину 

ціаніду калію (122 г, 1.87 моль) у воді (700 мл) в тригорлій колбі обладнаній 

магнітною мішалкою, крапельною лійкою та термометром додавали по 

краплям розчин 1,1,1-трифторпропан-2-ону (200 г, 1.79 моль) слідкуючи аби 

температура реакційної суміші була нижче 10 °С. До отриманої суміші 

додавали розчин сірчаної кислоти (186 г, 1.90 моль) у воді (200 мл) протягом 

20 хв при температурі нижче 10 °С та перемішували протягом 15 хв. 

Органічну фазу відділяли, а водну фазу додатково екстрагували 

дихлорметаном (2 × 400 мл). Об’єднані органічні фази сушили над Na2SO4, 

фільтрували та упарювали. До отриманої жовтуватої речовини додавали по 

краплях ацетилхлорид (200 мл, 2.08 моль) слідкуючи аби температура була 

нижче 20 ° С. Після, суміш нагрівали до температури навколишнього 

середовища та через 1 год додавали другу порцію ацетилхлориду (60 мл, 0.84 

моль). Реакційну суміш кип'ятили зі зворотнім холодильником протягом 4 

год та випарювали. Отриманий залишок розчиняли в дихлорметані (400 мл), 

промивали 10% водним розчиномNa2CO3 до припинення виділення СО2 та 
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випарювали при пониженому тиску. Отриманий залишок переганяли 

отримуючи 176 г чистого 2.2.2.2 (100 мм рт. ст., 90-92 °С, вихід 54 %). 
1
H-

ЯМР (CDCl3):δ 2.20 (3H, с.), 1.94 (3H, с.); 
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 167.4 (с.), 121.5 

(к., J = 284 Гц), 112.7 (с.), 70.8 (к., J = 34 Гц), 20.8 (с.), 18.9 (с.); 
19

F-ЯМР 

(CDCl3): δ -80.49 (с.); Розраховано для C6H6F3NO2: C, 39.79; H, 3.34; N, 7.73, 

знайдено: C, 39.65; H, 3.47; N, 7.86. 

 

 

2-(Трифторметил)акрилонітрил (2.2.1.3): Сполуку 2.2.2.2 (150 г, 0.83 

моль) пропускали з потоком Аргону через трубку 20 мм × 350 мм упаковану 

з скляних кілць (діаметр ~ 3 мм і довжиною ~ 5 мм) та нагрівали до 550 °С 

протягом 4 год. Продукти піролізу конденсували в приймачі обладнаному 

охолоджувальною банею з сумішшю сухий лід/ацетон. Продукт реакції 

промивали насиченим розчином NaHCO3 до припинення виділення СО2 та 

очищали шляхом вакуумної перегонки при 74-79 °С. Вихід 53 г (53 %). 
1
H-

ЯМР (CDCl3): δ 6.61 (1H, с.), 6.51 (1H, с.);
 13

C-ЯМР (CDCl3): δ 137.5 (q., J = 4 

Гц), 119.6 (к., J = 274 Гц), 115.1 (к., J = 39 Гц), 112.1 (с.); 
19

F-ЯМР (CDCl3):δ -

67.65 (с.); Розраховано для C4H2F3N: C, 39.69; H, 1.67; N, 11.57, знайдено: C, 

39.77; H, 1.75; N, 11.43.  

 

3-Метилен-1-(трифторметил)циклобутанкарбонитрил (2.2.1.2): 

Сполука 2.2.1.3 (40 г, 0.33 моль), аллен (26.4 г, 0.66 моль), бензол (40 мл) та 

гідрохінон (1.09 г, 9.9 ммоль) нагрівали в автоклаві (V = 500 мл) протягом 24 
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год при 200 ° С. Отриману суміш переганяли при 72-79 ° С (106 мм. рт. ст.) та 

отримували 26 г (49 %) забрудненої бензолом (6 моль%, визначено за 

допомогою 
1
Н-ЯМР) сполуки 2.2.1.2. 

1
H-ЯМР (CDCl3): δ 5.06 (2Н, квінт., J = 

2.5 Гц), 3.32 (4Н, т., J = 2.4 Гц); 
13

C-ЯМР (CDCl3):δ 135.9 (с.), 124.2 (к., J= 279 

Гц), 117.3 (с.), 111.7 (с.), 38.6 (к., J = 2 Гц), 36.0 (к., J = 33 Гц); 
19

F-ЯМР 

(CDCl3):δ -76.29 (с.); HRMS (ESI-MS) розраховано для C7H6NF3 [M]
+
 

161.0447, знайдено: 161.0448. 

 

 

3-Метилен-1-(трифторметил)циклобутанкарбонової 

кислоти:Розчин гідроксиду калію (13.35 г, 0.238 моль) у воді (230 мл) 

додавали до розчину сполуки 2.2.1.2 (9.6 г, 0.060 моль) в етанолі (230 мл). 

Реакційну суміш нагрівали зі зворотним холодильником протягом 12 годин 

Етанол випарювали і неочищену суміш підкислювали конц. HCl до рН 2, 

потім екстрагували дихлорметаном (3×300 мл), сушили над Na2SO4, 

фільтрували і упарювали. Цільову речовину отримували у вигляді 

безбарвного масла (10.5 г, вихід 98%). 
1
H-ЯМР (CDCl3):δ 11.73 (1H, с.), 4.96 

(2H, квінт., J = 2.4 Гц), 3.29 (2H, дт., J = 17.1, 2.4 Гц), 3.19 (2H, дт., J = 16.2, 

2.4 Гц); 
13

C-ЯМР (CDCl3):δ 176.1 (с.), 138.4 (с.), 125.6 (к., J = 278.9 Гц), 109.8 

(с.), 47.0 (к., J = 29.3 Гц), 36.9 (к., J = 2.5 Гц); 
19

F-ЯМР (CDCl3):δ -74.64 (с.); 

HRMS (ESI-MS) розраховано для C7H7O2F3 [M]
+
 180.0393, знайдено: 

180.0394; 
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(3-Метилен-1-(трифторметил)циклобутил)метанол (2.2.2.3): 

Розчин 3-метилен-1-(трифторметил)циклобутанкарбонової кислоти (9.6 г, 

0.053 моль) у сухому діетиловому ефірі (50 мл) додавали по краплях до 

суспензії LiAlH4 (2.43 г, 0.064 моль) в діетиловому ефірі (250 мл). Отриману 

суміш перемішували протягом 12 год і гасили шляхом послідовного 

додавання води (2.5 мл), 10% водного розчину гідроксиду натрію (2.5 мл) і 

знову води (7.5 мл) та фільтрували. Осад промивали на фільтрі діетиловим 

ефіром (100 мл). Органічну фазу фільтрату відокремлювали, сушили над 

МgSO4 і концентрували у вакуумі з отриманням 15 г безбарвного масла (8.2 

г, вихід 93%). Продукт використовували в наступній стадії синтезу без 

додаткового очищення.
1
H-ЯМР (CDCl3):δ 4.92 (2H, квінт., J = 2.5 Гц), 3.82 

(2H, с.), 2.93 (2H, дт.,J = 19.3, 2.3 Гц), 2.63 (2H, дт., J = 17.0, 2.5 Гц), 2.25 (1H, 

с.); 
13

C-ЯМР (CDCl3):δ 140.3 (с.), 128.3 (к., J = 279 Гц), 109.5 (с.), 63.5 (к., J = 

2 Гц), 42.5 (к., J = 26 Гц), 34.2 (к., J = 3 Гц); 
19

F-ЯМР (CDCl3):δ -75.79 (с.); 

Розраховано для C7H9F3O: C, 50.61; H, 5.46, знайдено: C, 50.73; H, 5.51. 

 

 

(3-Метилен-1-(трифторметил)циклобутил)метилметан-

сульфонат: Розчин метансульфонілхлориду (2.13 мл, 0.027 моль) в CH2Cl2 

(10 мл) додавали по краплях до попередньо охолодженого (-10 °С) 

розчинусполуки 2.2.2.3 (4.15 г, 0.025 моль) та TEA (7.65 мл, 0.055 моль) в 
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CH2Cl2 (100 мл). Реакційну суміш перемішували при -10 ° С протягом 30 хв, 

потім давали досягти кімнатної температури. Суміш промивали водою (100 

мл), 10% розчином гідросульфату натрію (100 мл). Органічну фазу сушили 

безводним сульфатом натрію, фільтрували та упарювали при пониженому 

тиску з отриманням чистого (3-метилен-1-

(трифторметил)циклобутил)метилметансульфонату (5,98 г, 98% вихід).
1
H-

ЯМР (CDCl3): δ 4.97 (2H, квінт., J = 2.5 Гц), 4.38 (2H, с.), 3.08 – 2.99 (2H, м.), 

3.04 (3H, с.), 2.69 (2H, дт., J = 17.2, 2.5 Гц); 
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 138.3 (с.), 

127.0 (к., J = 279 Гц), 110.5 (с.), 68.2 (к., J = 2 Гц), 41.2 (к., J = 28 Гц), 37.6 (с.), 

34.6 (к., J = 3 Гц); 
19

F-ЯМР (CDCl3):δ -76.10 (с.); HRMS (ESI-MS) розраховано 

для C8H12O3F3S [M+H]
+
 245.0454, знайдено: 245.0452. 

 

 

2-(3-Метилен-1-(трифторметил)циклобутил)ацетонітрил 

(2.2.2.4): В круглодонну колбу додавали (3-метилен-1-

(трифторметил)циклобутил)метилметансульфонату(22.75 г, 0.093 моль), 

ціанід калію (18.2 г, 0.28 моль) та DMF (115 мл). Отриману суміш 

перемішували при 100 °C протягом 12 годин. Потім реакційну суміш 

охолоджували до кімнатної температури, додавали воду (300 мл) і продукт 

реакції екстрагували пентаном (3 × 300 мл). Об'єднані органічні шари 

промивали водою (2 ×200 мл), сушили над безводним сульфатом натрію і 

концентрували при зниженому тиску, отримуючи чистий 2-(3-метилен-1-

(трифторметил)циклобутил)ацетонітрил (13,8 г, вихід 85%).
1
H-ЯМР (CDCl3): 

δ 5.01 (2H, квінт., J = 2.4 Гц), 3.13 (2H, дт., J = 17.1, 2.4 Гц), 2.78 (2H, с.), 2.76 

(2H, дт., J = 16.0, 2.4 Гц); 
13

C-ЯМР (CDCl3):δ 137.3 (с.), 127.2 (к., J = 279 Гц), 
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115.8 (с.), 110.9 (с.), 39.5 (к., J = 29 Гц), 36.9 (к., J = 2 Гц), 22.6 (к., J = 3 Гц); 

19
F-ЯМР (CDCl3):δ -78.45 (с.); HRMS (ESI-MS) розраховано дляC8H8NF3 [M]

+
 

175.0603, знайдено: 175.0604. 

 

 

трет-Бутил(2-(3-метилен-1-(трифторметил)циклобутил)етил)-

карбамат (2.2.2.5): Розчин сполуки 2.2.2.4 (13 г, 0.074 моль) в діетиловому 

ефірі (100 мл) додавали по краплях до суспензії LiAlH4 (4.8 г, 0.126 моль) у 

діетиловому ефірі (500 мл). Отриману суміш перемішували протягом 12 год і 

гасили послідовним додаванням води (5 мл), 10% водного розчину 

гідроксиду натрію (5 мл) та води (15 мл). Отриману суспензію фільтрували, 

осад промивали діетиловим ефіром (200 мл). До фільтрату по краплях 

додавали Boc2O (17 мл, 0,074 моль) та перемішували протягом 2 год при 

кімнатній температурі. Отриманий розчин концентрували при пониженому 

тиску. Залишок очищали за допомогою колоночної хроматографії (7:1 

Hex/EtOAc, Rf = 0,4) отримуючи 19 г чистого трет-бутил(2-(3-метилен-1-

(трифторметил)циклобутил)етил)карбамату у вигляді масла, яке 

перетворюється на безбарвну голчасту тверду речовину при температурі 

нижче 20 ° C (Вихід 92%). 
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 4.89 (2H, квінт., J = 2.2 Гц), 

4.63 (1H, с.), 3.20 (2H, уш. с.), 2.98 (2H, дт., J = 16.7, 2.3 Гц), 2.58 (2H, дт., J = 

16.2, 2.3 Гц), 1.98 – 1.86 (2H, м.),1.43 (9H, с.); 
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 155.9 (с.), 

140.5 (с.), 128.6 (к., J = 279 Гц), 109.3 (с.), 79.5 (с.), 40.1 (к., J = 28 Гц), 37.0 

(д., J = 3 Гц), 36.7 (с.), 34.4 (с.), 28.5 (с.); 
19

F-ЯМР (CDCl3):δ -76.20 (уш. с., 0.5 
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F), -76.45 (с., 2.5 F); HRMS (ESI-MS) розраховано для C13H21O2NF3 [M+H]
+
 

280.1519, знайдено: 280.1520. 

 

 

трет-Бутил(2-(3-оксо-1-(трифторметил)циклобутил)етил)-

карбамат (2.2.2.6):NaIO4 (43.5 г, 0.204 моль) додавали порціями до 

перемішуваної суміші сполуки 2.2.2.5 (19 г, 0,068 моль), RuCl3 (0,42 г, 2 

ммоль), CH3CN (190 мл) і дистильованої води (190 мл) протягом 10 хв при 

кімнатній температурі. Проходження реакції контролювали за допомогою 

тонкошарової хроматографії (3:1 Hex/EtOAc, Rf = 0,4). Після завершення 

реакції (приблизно через 30 хв) реакційну суміш фільтрували і продукт 

екстрагували EtOAc (3 × 300 мл). Об'єднані органічні шари промивали водою 

(2 × 400 мл) і 10% розчином NaCl(300 мл), сушили над безводним Na2SO4 і 

упарювали. Залишок очищали шляхом колоночної хроматографії (3:1 

Hex/EtOAc, Rf = 0,4). Цільовий продукт отримували у вигляді жовтуватої 

твердої речовини (13,7 г, вихід 72%). Тпл = 63-65 ° С. 
1
H-ЯМР (CDCl3):δ 4.76 

(1H, с.), 3.35 (2H, д., J = 20.2 Гц), 3.23 (2H, с.), 3.05 (2H, д., J = 18.6 Гц), 2.10 

(2H, т., J= 7.6 Гц), 1.41 (9H, с.); 
13

C-ЯМР (CDCl3):δ 201.1 (с.), 155.9 (с.), 128.2 

(к., J = 279 Гц), 79.8 (с.), 53.2 (к., J = 2 Гц), 37.3 (с.), 36.1 (к., J = 29 Гц), 34.5 

(с.), 28.5 (с.); 
19

F-ЯМР (CDCl3):δ -74.83 (с). HRMS (ESI-MS) розраховано для 

C12H19O3NF3 [M+H]
+
 282.1312, знайдено: 282.1312. 
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Z-трет-Бутил(2-(-3-ацетамидо-3-ціано-1-

(трифторметил)циклобутил)етил)карбамат (2.2.2.7a) та E-трет-

Бутил(2-(-3-ацетамидо-3-ціано-1-(трифторметил)циклобутил)етил)-

карбамат (2.2.2.7b): Газоподібний NH3 пропускали через розчин сполуки 

2.2.2.6 (6.35 г, 0.022 моль) та Ti(Oi-Pr)4 (16.7 мл, 0.056 моль) в ізопропанолі 

(130 мл) при 0 °C протягом 20 хв. Потім по краплях додавали TMSCN (8.5 

мл, 0.068 моль) при 0-5 ° С і отриману суміш перемішували протягом 1 год 

при кімнатній температурі. Суміш упарювали, а отриманий залишок 

розчиняли в THF (200 мл). Отриманий розчин упарювали для видалення 

залишкового i-PrOH і знову розчиняли в THF (200 мл). До отриманого 

розчину додавали Et3N (15.7 мл, 0.113 моль), потім Ac2O (10.67 мл, 0.113 

моль) і суміш перемішували протягом 12 годин. Реакційну суміш розбавляли 

EtOAc (300 мл) та водою (приблизно 20 мл). Утворений осад перемішували 

протягом 5 хв та фільтрували. Фільтрат промивали 10% водним розчином 

NaHSO4 (2 × 300 мл), 10% водним розчином Na2CO3 (3 × 300 мл), сушили над 

Na2SO4 і випарювали. Отриманий залишок перекристалізували з невеликої 

кількості EtOAc, фільтрували та отримували після фільтрації чисті 19 як 

безбарвні пластини. Фільтрат упарювали та піддавали хроматографічному 

розділенню (1:2 Hex/EtOAc), отримуючи чисті діастереомери 2.2.2.7а та 

2.2.2.7b.2.2.2.7a:Тпл = 181−184 °C, Rf = 0.6 (1:2 Hex/EtOAc), (3.63 г, 46%); 
1
Н-

ЯМР (ДМСО-d6):δ 9.01 (1H, с.), 6.97 (1H, с.), 3.06 – 2.91 (2H, м.), 2.80 (2Н, д.,J 

= 14.3 Гц), 2.57 (2Н, д., J = 14.5 Гц), 1.96 (2Н, т.,J = 7.5 Гц), 1.88 (3H, с.), 1.38 

(9H, с.); 
13

C-ЯМР (ДМСО-d6):δ 169.3 (с.), 155.5 (с.), 127.5 (к., J = 280 Гц), 

120.9 (с.), 77.7 (с.), 40.5 (с.), 38.5 (к., J = 28 Гц), 37.1 (с.), 35.4 (с.), 34.4 (с.), 
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28.2 (с.), 22.0 (с.); 
19

F-ЯМР (ДМСО-d6):δ -74.78 (0.5F, с.), -75.03 (2.5F, с.); 

HRMS (ESI-MS) розраховано для C15H23O3N3F3 [M+H]
+
 350.1686, знайдено: 

350.1687; 2.2.2.7b: Тпл= 187−188 °C, Rf = 0.3 (1:2 Нех/EtOAc), (1.08 г, 14%); 

1
H-ЯМР (ДМСО-d6):δ 9.00 (1H, с.), 6.87 (0.9H, уш. с.), 6.52 (0.1H, уш. с.), 2.95 

(2H, уш. с.), 2.90 (2Н, д.,J = 13.6 Гц), 2.49 (2Н, д.,J = 14.9 Гц), 1.90 (3H, с.), 

1.84 (2Н, т.,J = 5.7 Гц), 1.37 (9H, с.); 
13

C-ЯМР (ДМСО-d6):δ 169.4 (с.), 155.4 

(с.), 127.9 (к., J = 280 Гц), 120.1 (с.), 77.8 (с.), 40.8 (с.), 40.1 – 38.9 (приховано 

за пікомДМСО-d6) 36.8 (с.), 35.2 (с.), 34.0 (с.), 28.2 (с.), 22.2 (с.); 
19

F-ЯМР 

(ДМСО-d6):δ -75.29 (0.4 F, с.), -75.55 (2.6 F, с.); HRMS (ESI-MS) розраховано 

для C15H23O3N3F3 [M+H]
+
 350.1686, знайдено: 350.1684. 

 

 

Результати експериментів NOESY. 
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(1R,3S)-1-аміно-3-(2-аминоетил)-3-

(трифторметил)циклобутанкарбонова кислота (2.2.10a) та (1S,3R)-1-

аміно-3-(2-аминоетил)-3-(трифторметил)циклобутанкарбонова кислота 

(2.2.10b): Розчин сполуки 2.2.2.7a (2.2.2.7b) (0,6 г, 1,72 ммоль) в 6N HCl (12 

мл) нагрівали зі зворотним холодильником протягом 12 годин. Після 

випарювання кожної реакційної суміші утворювалося в'язке масло, яке 

розчиняли у воді (10 мл) і підлуговували 1М NaOH до рН 11. Отримані 

розчини піддавали іонообмінній хроматографії з використанням іонообмінної 

смоли Amberlite IR-120 (плюс) (200 г) у вигляді стаціонарної фази і 5% 

водного аміаку в якості елюенту з отриманням амінокислот 2.2.10а і 2.2.10b у 

вигляді білих кристалічних порошків. 2.2.10a: Тпл= 168−170 °C, (0.326 г, 84% 

вихід); 
1
H-ЯМР (D2O):δ 3.00 (2H, т.,J = 8.3 Гц), 2.50 (2H, д.,J = 13.7 Гц), 2.30 

(2H, д.,J = 14.2 Гц), 2.13 (2Н, т., J = 8.3 Гц); 
13

C-ЯМР (D2O):δ 182.2 (с.), 128.2 

(к., J = 279 Гц), 53.1 (с.), 37.8 (к., J = 2 Гц), 35.9 (к., J = 28 Гц), 35.5 (к., J = 2 

Гц), 31.5 (с.); 
19

F-ЯМР (D2O):δ -76.13 (с.); HRMS (ESI-MS) розраховано 

дляC8H14O2N2F3 [M+H]
+
 227.1002, знайдено: 227.1004; 2.2.10b: Тпл = 214−217 

°C, (0.344 г, 88% вихід); 
1
H-ЯМР (D2O):δ 3.10 (2Н, т., t, J = 8.3 Гц), 2.86 (2Н, 

д.,J = 14.2 Гц), 2.21 (2Н, т., J = 8.3 Гц), 2.00 (2Н, д., J = 14.0 Гц); 
13

C-ЯМР 

(D2O):δ 182.4 (с.), 128.3 (к., J = 279 Гц), 53.5 (с.), 36.9 (к., J= 2 Гц), 35.9 (к., J = 

28 Гц), 35.3 (с.), 32.6 (с.); 
19

F-ЯМР (D2O):δ -76.17 (с.); HRMS (ESI-MS) 

розраховано дляC8H14O2N2F3 [M+H]+ 227.1002, знайдено: 227.1001. 
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(1R, 3S)-1-(((9H-Фторен-9-іл)метокси)карбоніл)аміно)-3-(2-((трет-

бутоксикарбоніл)аміно)етил)-3-(трифторметил)циклобутанкарбонова 

кислота (2.2.2.8a) та (1S, 3R)-1-((((9H-фторен-9-іл) 

метокси)карбоніл)аміно)-3-(2-((трет-бутоксикарбоніл)аміно)етил)-3-

(трифторметил)циклобутанкарбонова кислота (2.2.2.8b): До суспензії 

сполуки2.2.10а або 2.2.10b (100 мг, 0.442 ммоль) в CH2Cl2 (3 мл) додавали 

етилдіізопропіламін (0.615 мл, 3.540 ммоль), а потім триметилсилилхлорид 

(0.271 мл, 2.212 ммоль). Отриману суміш перемішували протягом 30 хв. До 

утвореного прозорого розчину повільно додавали Boc2O (125 мг, 0,575 

ммоль) при -15 ° C, а потім суміш залишали в атмосфері аргону на 18 годин 

при умові заморожування (прибл. -15 °C). Твердий FmocCl (126 мг, 0,487 

ммоль) додавали однією порцією і суміш перемішували при кімнатній 

температурі протягом 5 годин. Далі суміш розбавляли CH2Cl2 (5 мл), 

промивали 10% водним розчином лимонної кислоти (2 × 10 мл) і 10% водним 

розчином NaCl(5 мл), сушили над Na2SO4 і упарювали у вакуумі. Очищення 

цільових сполук 2.2.2.8a та 2.2.2.8b варіювали. Залишок 2.2.2.8а 

кристалізували з невеликої кількості CH2Cl2, отримуючи 148 мг чистого 

продукту (вихід 61%). Тпл = 185-188 ° С. 
1
Н-ЯМР (ДМСО-d6):δ 12,78 (1H, уш. 

с.), 8,21 (0,8H, с., ротамер a), 7,92 (1,6Н, д., J = 7,3 Гц, ротамер б), 7,84 (0,4H, 

уш. с., ротамер б), 7,72 (2Н, д., J = 7,2 Гц), 7,62 (0,2H, уш. с., ротамер а) 7,44 
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(2Н, т., J = 7,3 Гц), 7,34 (2Н, т., J = 7,2 Гц), 6,91 (0,8H, ущ. с., ратамер в), 6,57 

(0,2H, уш. с., ротамер в), 4,43 (0,4H, уш. с.), 4,32 (1,6Н, д., J = 6,5 Гц), 4,25 

(0,8Н, т., J = 6,3 Гц), 4,18 (0,2H, уш. с.), 2,98 - 2,78 (2H, м., ротамер г), 2,59 

(1,6Н, д., J = 14,2 Гц, ротамер д), 2,45 (1,6Н, д., J = 13,9 Гц, ротамер е), 2,26 

(0,4Н, д., J = 13,4 Гц, ротамерд і ін), 2,14 (0,4Н, д., J = 11,8 Гц, ротамер в і ін), 

2,01-1,80 (2H, м.), 1,40 (9H, с.); 
13

С-ЯМР (ДМСО-d6) δ 174,6 (с.), 155,4 (с.), 

154,9 (с.), 143,7 (с.), 140,7 (с.), 128,6 (к., J = 280 Гц), 127,6 (с.), 127.0 (с.), 125.2 

(с.), 120.1 (с.), 77.6 (с.), 65.3 (с.), 51.4 (с.), 46.7 (с.), 37.4 (к., J = 26 Гц), 35.4 (с.) 

34,8 (с.), 34,2 (с.), 28,2 (с.); 
19

F-ЯМР (ДМСО-d6): δ -74.40 (с., 0.5F), -74.60 (с., 

2.5F). HRMS (ESI-MS):розраховано для C28H32O6N2F3 [M + H]
+
 549,2207, 

знайдено: 549,2207. 

 

 COSY HMBC HSQC 

Результати 2D-ЯМР експериментів. 

 

Залишок 2.2.2.8b очищали шляхом колоночної хроматографії (20:1 

CH2Cl2/MeOH, Rf = 0,25) отримуючи 138 мг продукту (вихід 57%). Тпл = 184-

187 °C. 
1
H-ЯМР (ДМСО-d6): 11,90 (1H, уш. с.), 8,24 (0,8H, с., ротамера), 7,89 

(2Н, д., J = 7,0 Гц), 7,71 (2Н, д., J = 6,9 Гц), 7,63 (0,2H, уш. с., ротамера) 7,41 

(2Н, т., J = 6,9 Гц), 7,33 (2Н, т., J = 7,0 Гц), 6,88 (0,8 H, с., ротамер б), 6,54 (0,2 
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H, с., ротамер б), 4,44 - 4,09 (3H, м.), 3,09 - 2,88 (2H, уш.с., ротамер в), 2,82 

(1,6Н, д., J = 3,2 Гц, ротамер д), 2,73 - 2,58 (0,4H, м., ротамер д), 2,20 (2Н, д., J 

= 12,8 Гц), 2,87 - 1,28 (2H, уш. с.), 2,50 (9H, с.); 
13

С-ЯМР (ДМСО-d6) δ 173,7 

(с), 155,5 (с), 155,1 (с), 143,8 (с), 140,8 (с), 128,3 (q, J = 280 Гц), 127,7 (с) , 

127.1 (с), 125.3 (с), 120.1 (с), 77.7 (с), 65.6 (с), 52.0 (с), 46.7 (с), 37.8 (q, J = 31 

Гц), 35.6 (с) , 34,5 (с), 33,7 (с), 28,3 (с). 
19

F-ЯМР (376 ДМСО-d6): δ -74,44 (с, 

0,5F), -74,73 (с, 2,5F). HRMS (ESI-MS): розраховано для C28H32O6N2F3 [M + 

H]
+
 549,2207, знайдено: 549,2205. 

 

Результати 2D-ЯМР експериментів. 

 

трет-бутил ((3-метилен-1-(трифторометил)циклобутил)метил)карбамат 

(2.2.2.9) Розчин 2.2.1.2 (10 г, 0.062 моль, 1 екв.) в диетиловому етері (100 мл) 

добавляли повільно по краплям до суспензії LiAlH4 (4.0 г, 0.106 моль, 1.7 ек.) 

вдиетиловому етері (500 мл). Отриману суміш перемішували 12 год та 

нейтралізували послідовним додаванням води (4 мл), 10% водного розчину 

гідроксиду натрію (4 мл) таводи (12 мл). Потім суміш фільтрували і осад 

промивали діетиловим естером (200 мл). Boc2O (14.2 мл, 0.062 моль, 1 ек.) 

добавлялидо фільтрату та одержану суміш перемішували 2 год. Розчин 

випарювали під вакуумом, а одержаний залишок очищали колонковою 

хроматографією (7:1 гексан/EtOAc, Rf = 0.4). Після хроматографії 2.2.2.9 була 
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одержана у вигляді безбарвного масла, що кристалізувалося під час 

тривалого зберігання (14.6 г, 90% вихід). Т. Пл. 42 °С 

1
H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ 4.92 (квінт, J = 2.2 Гц, 2H), 4.74 (ш.с., 1H), 3.50 

(д, J = 6.2 Гц, 2H), 2.92 (дt, J = 16.3, 2.2 Гц, 2H), 2.59 (дt, J = 15.8, 2.2 Гц, 2H), 

1.43 (с, 9H); 

13
C ЯМР (101 MГц, CDCl3) δ 156.3 (с), 139.6 (с), 128.4 (q, J = 279 Гц), 109.7 

(с), 79.9 (с), 42.7 (с), 41.7 (q, J = 26 Гц), 35.1 (д, J = 2 Гц), 28.4 (с); 

19
F ЯМР (376 MГц, CDCl3) δ -76.32 (с). 

 

 

трет-бутил ((3-оксо-1-(трифторметил)циклобутил)метил)карбамат 

(2.2.2.10). NaIO4 (31.4 г, 0.147 моль, 3 екв.) добавляли порціями до суміші 

2.2.2.9 (13 г, 0.049 моль, 1 екв.), RuCl3 (0.30 г, 1.5 ммоль, 3 моль% екв.), 

CH3CN (150 мл) таводи (150 мл) протягом 10 хвпри кімнатній температурі. 

Перебіг реакції контролювали за допомогою ТШХ. Після завершення реакції 

(30 хв), реакційну суміш відфільтрували, фільтрат промили EtOAc (3 × 200 

мл). Об'єднані органічні фракції промили водою (2 × 300 мл), насиченим 

розчином кухонної солі (200 мл), посушили над безводним Na2SO4, та 

випарили. Залишок піддали колонковій хроматографії (3:1 гексан/EtOAc, Rf 

= 0.4). Сполука 2.2.2.10 була одержана у вигляді жовтого порошку (8.9 г, 68% 

вихід). Т. Пл 63−65 °C 

1
H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ 4.90 (ш.с., 1H), 3.65 (д, J = 6.3 Гц, 2H), 3.28 (д, J = 

18.5 Гц, 2H), 3.13 (д, J = 18.5 Гц, 2H), 1.43 (с, 9H); 

13
C ЯМР (101 MГц, CDCl3) δ 200.2 (с), 156.5 (с), 127.9 (к, J = 279 Гц), 80.6 (с), 

51.2 (с), 42.4 (с), 38.3 (к, J = 27 Гц), 28.4 (с). 
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19
F ЯМР (376 MГц, CDCl3) δ -75.28 (с). 

 

 

 

Z-трет-бутил ((-3-ацетамідо-3-ціано-1-

(трифторметил)циклобутил)метил)карбамат (2.2.2.11a) та 

E-трет-бутил ((-3-ацетамідо-3-ціано-1-

(трифторметил)циклобутил)метил)карбамат (2.2.2.11b). Газоподібний 

NH3 пропускали через розчин 2.2.2.10 (7.5 г, 0.028 моль, 1 екв.) та Ti(Oi-Pr)4 

(20.8 мл, 0.070 моль, 2.5 екв.) в i-PrOH (150 мл) при 0 °C протягом 20 хв. 

Потім TMSCN (10.5 мл, 0.084 моль, 3 екв.)  додавали повільно при 0-5 °C та 

одержану суміш перемішували протягом 1 год при кімнатній температурі. 

Одержану суміш випарювали досуха, залишок розчинялив THF (300 мл), 

випарювалита залишок знову розчиняли в THF (300 мл). До одержаного 

розчину додавали послідовно Et3N (19.5 мл, 0,14 моль, 5 екв.) в одну порцію, 

потім при перемішуванні повільно додавали Ac2O (13.2 мл, 0.14 моль, 5 екв.) 

та одержану суміш перемішували протягом 12 год. Реакційну суміш 

розбавляли EtOAc (300 мл) та повільно додавали воду (приблизно. 20 мл). 

Протягом перших 5 хв додавання утворився осад, який відфільтрували. 

Фільтрат промили 10% розчином NaHSO4 (2 × 300 мл), 10% розчином Na2CO3 

(3 × 300 мл), сушили над Na2SO4та випарювали досуха. Одержаний залишок 

перекристалізовували зневеликої кількості EtOAc з одержанням чистого 

2.2.2.11а у вигляді безбарвних пластин. Фільтрат упарювали і піддавали 

колонковій хроматографії, що дозволяло одержати додаткову порцію 

2.2.2.11а та чистий 2.2.2.11b 
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2.2.2.11а:mp 181−184 °C, Rf = 0.6 (1:2 гексан/EtOAc), (3.63 г, 46%);  

1
H ЯМР (500 MГц, DMSO-d6) δ 8.95 (с, 1H), 7.49 (т, J = 6.4 Гц, 1H), 3.25 (д, J = 

6.5 Гц, 2H), 2.93 (д, J = 14.6 Гц, 2H), 2.50 (д, J = 14.6 Гц, 2H), 1.87 (с, 3H), 1.41 

(с, 9H). 

13
C ЯМР (101 MГц, DMSO-d6) δ 169.3 (с), 156.6 (с), 127.1 (q, J = 280 Гц), 120.2 

(с), 78.5 (с), 41.6 (q, J = 26 Гц), 40.7 (с), 40.1 – 38.9 (під DMSO-d6 сигналом), 

34.2 (с), 28.1 (с), 22.1 (с). 

19
F ЯМР (376 MГц, DMSO-d6) δ -76.04 (с). 

2.2.2.11b: mp 187−188 °C,Rf = 0.3 (1:2 гексан/EtOAc), (1.08 г, 14%); 
1
H ЯМР 

(400 MГц, DMSO-d6) δ 8.84 (с, 1H), 7.20 (с, 1H), 3.24 (д, J = 5.6 Гц, 2H), 2.80 

(д, J = 14.5 Гц, 2H), 2.59 (д, J = 14.4 Гц, 2H), 1.88 (с, 3H), 1.38 (с, 9H); 

13
C ЯМР (101 MГц, DMSO-d6) δ 169.4 (с), 156.2 (с), 127.5 (д, J = 280 Гц), 120.4 

(с), 78.3 (с), 41.5 (с, J = 15 Гц), 40.6 (с), 40.1 – 38.9 (під DMSO-d6 сигналом), 

34.8 (с), 28.1 (с), 22.2 (с); 

19
F ЯМР (376 MГц, DMSO-d6) δ -75.72 (с). 

 

 

Результати експериментів NOESY. 
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(Z)-1-аміно-3-(амінометил)-3-

(трифторометил)циклобутилкарбоновакислота(2.2.2.12a)та(E)-1-аміно-3-

(амінометил)-3-(трифторометил)циклобутилкарбоновакислота 

(2.2.2.12b). Розчин 2.2.2.11a або 2.2.2.11b (1 г, 4.71 ммоль) в 6н HCl (25 мл) 

кип'ятили 12 год. Випарювання кожного з розчинів приводило до залишків у 

вигляді масел (30 мл); їх розчиняли в воді та  pH одержаних розчинів було 

доведено до 11 за допомогою 1M NaOH. Одержані розчини піддали йонно-

обмінній хроматографії використовуючи Amberlite IR-120 (плюс) йонно-

обмінну смолу (400 г) як стаціонарну фазу, та 5% водний аміакяк рухому 

фазу. Амінокислоти 2.2.2.12a та 2.2.2.12b було одержано, як білі кристалічні 

порошки. 

2.2.2.12a:Т. Пл. 168−170 °C, (0.326 г, 84% вихід); 

1
H ЯМР (400 MГц, D2O) δ 3.39 (с, 2H), 2.67 (д, J = 14.5 Гц, 2H), 2.50 (д, J = 

14.9 Гц, 2H); 

13
C ЯМР (126 MГц, D2O) δ 179.8 (с), 127.7 (к, J = 279 Гц), 52.6 (с), 41.5 (к, J = 

2 Гц), 37.5 (к, J = 28 Гц), 35.4 (к, J = 2 Гц); 

19
F ЯМР (376 MГц, D2O) δ -73.95 (с). 

2.2.2.12b:Т. Пл. 214−217 °C, (0.344 г, 88% вихід); 

1
H ЯМР (400 MГц, D2O) δ 3.22 (с, 2H), 2.99 (д, J = 15.0 Гц, 2H), 2.20 (д, J = 

14.7 Гц, 2H); 
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13
C ЯМР (101 MГц, D2O) δ 178.5 (с), 127.2 (к, J = 279 Гц), 53.1 (с), 40.8 (д, J = 

3 Гц), 39.1 (к, J = 28 Гц), 33.5 (д, J = 3 Гц); 

19
F ЯМР (376 MГц, D2O) δ -74.46 (с). 

 

(1s,3s)-1-((((9H-фторен-9-іл)метокси)карбоніл)аміно)-3-(((E)-2,3-

біс(трет-бутоксикарбоніл)гуанідино)метил)-3-

(трифторметил)циклобутан-1-карбоновакислота (2.2.2.14а): До суспензії 

сполуки 2.2.2.12а або 2.2.2.12b (100 мг, 0.471 ммоль) в CH2Cl2 (3 мл) 

додавали етилдіізопропіламін (0.669 мл, 3.76 ммоль), а потім 

триметилсилилхлорид (0.231 мл, 1.884 ммоль). Отриману суміш 

перемішували протягом 30 хв. До утвореного прозорого розчину повільно 

додавали трет-бутил(((трет-бутоксикарбоніл)іміно)(1H-піразол-1-

іл)метил)карбамат (204 мг, 0,659 ммоль), а потім суміш залишали в 

атмосфері аргону на 18 годин при кімнатній температурі. Твердий FmocCl 

(126 мг, 0,487 ммоль) додавали однією порцією і суміш перемішували при 

кімнатній температурі протягом 5 годин. Далі суміш розбавляли CH2Cl2 (5 

мл), промивали 10% водним розчином лимонної кислоти (2 × 10 мл) і 10% 

водним розчином NaCl(5 мл), сушили над Na2SO4 і упарювали у вакуумі. Для 

очищення цільових сполук 2.2.2.14a та 2.2.2.14b застосовували колонкову 

хроматографію.  
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2.2.2.14a (95 mg, вихід 30 %). Тпл = 189 – 190 °С. 
1
Н-ЯМР (ДМСО-d6):δ 

12.48 (c, 1H), 11.44 (c, 1H), 8.45 (c, 1H), 8.18 (c, 1H), 7.89 (д, J = 6.8 Гц, 2H), 

7.68 (д, J = 7.3 Hz, 2H), 7.41 (т, J = 7.9 Гц, 2H), 7.32 (т, J = 7.6 Гц, 2H), 4.30 (м, 

2H), 4.23 (м, 1H), 3.75 (с, 2H), 2.75 (д, J = 13.7 Гц, 2H), 2.40 (д, J = 13.8 Гц, 

2H), 1.47 (с, 9H), 1.40 (с, 9H);  

LC-MS(ESI): [M+H]
+
  m/z: Розр. 676,3; Знайд. 677.2; RT = 1.683 min. 

2.2.2.14b (111 mg, вихід 35 %). Тпл = = 200 – 202 °С. 
1
Н-ЯМР (ДМСО-

d6): δ 11.47 (с, 1H), 10.14 (с, 1H), 8.45 (шс., 1H), 8.17 (с, 1H), 7.88 (д, J = 7.2 

Гц, 2H), 7.69 (д, J = 6.9 Гц, 2H), 7.39 (т, J = 7.2 Гц, 2Н), 7.35 – 7.28 (m, 2H), 

4.31 (д, J = 6.1 Гц, 2H), 4.22 (м, 1H), 3.81 (шс, 2H), 2.50 (2H, під ДМСО-d6), 

2.81 (д, J = 13.0 Гц, 2H), 1.43 (с, 9H), 1.38 (с, 9H);  

LC-MS(ESI): [M+H]
+
  m/z: Розр. 676,3; Знайд. 677.3; RT = 1.707 min. 

 

 

 

Диізопропіл 3-метиленциклобутан-1,1-дикарбоксилат(2.3.1.5): До 

перемішуванної суспензії Ph3P та CH3I (108 г, 0.268 моль) в ТГФ (1 л) 

додавали порціями розчин трет-бутилату калію (30,0 г, 0,268 моль) в ТГФ 

(400 мл) при 0-5 °С в атмосфері аргону. Отриману суміш перемішували 

протягом 1 год, потім повільно додавали сполуку 2.3.1.6 (50.0 г, 0.206 моль) 

підтримуючи температуру реакційної суміші в інтервалі 5-10 ° С. Отриману 

суміш перемішували протягом 2 год, гасили насиченим водним розчином 

NH4Cl (500 мл) і додатково перемішували протягом 15 хв. Більшу частину 
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ТГФ видаляли у вакуумі, додавали H2O (400 мл) і продукт екстрагували 

EtOAc (3 × 400 мл). Об'єднані екстракти сушили над Na2SO4, фільтрували і 

упарювали у вакуумі. Отриманий неочищений продукт очищали 

фільтруванням через шар силікагелю, використовуючи Hex/EtOAc (2:1) в 

якості рухомої фази. Сполуку 2.3.1.5 отримували у вигляді безбарвного масла 

(36.2 г, вихід 73%).
1
Н-ЯМР (CDCl3): δ 5.04 (2Н, септ.,J=6.2 Гц), 4.84 (2Н, 

квінт.,J=2.3 Гц), 3.16 (4Н, т., J=2.3 Гц), 1.21 (12Н, д.,J=6.3 Гц). 
13

C-ЯМР 

(CDCl3):δ170.8 (с.), 141.0 (с.), 108.3 (с.), 69.0 (с.), 48.7 (с.), 39.2 (с.), 21.6 (с.). 

HRMS (ESI-MS): розраховано для C13H20O4, [M]
+
:. 250.1362, знайдено: 

250.1363. 

 

 

Диізопропіл 3-(бромметил)-3-фторциклобутан-1,1-дикарбоксилат 

(2.3.1.4): До розчину сполуки 2.3.1.5 (12 г, 0.05 моль), трис-гідрофторид TEA 

(35.5 г, 0.22 моль) в СН2СІ2 (120 мл) додавали N-бромсукцинімід (9.8 г, 0.055 

моль) при 0 ° С. Отриману суміш перемішували 15 хв при 0 °C, потім 24 год 

при кімнатній температурі. Реакційну суміш виливали на воду з льодом (750 

мл) та екстрагували СН2СІ2 (3 × 150 мл). Об'єднані екстракти промивали 0.1 

N розчином НСІ(2 × 150 мл), 5% водним розчином NaHCO3 (2 × 150 мл) і 

потім сушили над Na2SO4. Отриману суміш упарювали, а отриманий залишок 

очищали шляхом вакуумної перегонки отримуючи 13.7 г сполуки 2.3.1.4 

(вихід 81%; Тк = 50-52 ° С при 0,15 мм).
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 5.07– 4.97 (2H, м.), 

3.61 (2Н, д.,J=23.0 Гц), 2.87 (2Н, дд., J=20.1, J=14.0 Гц), 2.80 – 2.71 (2H, м.), 

1.24 – 1.13 (12H, м.). 
13

C-ЯМР (CDCl3):δ170.5 (д.,J=3.1 Гц), 169.7 (с.), 90.2 

(д.,J=213.3 Гц), 69.8 (с.), 69.5 (с.), 43.9 (д., J=10.1 Гц), 39.7 (д., J=25.2 Гц), 36.8 
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(д., J=25.7 Гц), 21.5 (с.). 
19

F-ЯМР (CDCl3) δ-136.5 – -136.9 (м.). HRMS 

розраховано для C13H20
79

BrFO4, [M]
+
: 339.0607, знайдено: 339.0606. 

 

 

Диізопропіл 3-(азидометил)-3-фторциклобутан-1,1-дикарбоксилат: 

Суміш сполуки 2.3.1.4 (13.6 г, 0.04 моль) та азиду натрію (7.8 г, 0.12 моль) в 

ДМФ (70 мл) перемішували при 80 °С протягом 10 год, потім охолоджували і 

виливали у воду (400 мл). Продукт екстрагували EtOAc (3 × 100 мл). 

Екстракти промивали водою (3 × 200 мл), сушили над Na2SO4 таупарювали. 

Отриманий продукт використовували в наступній стадії синтезу без 

додаткової очистки (вихід 10,8 г, 90%).
1
H-ЯМР (CDCl3):δ5.11 – 4.96 (2H, м.), 

3.47 (2Н, д., J=23.7 Гц), 2.86 (2Н, дд.,J=20.9, J=14.4 Гц), 2.79 – 2.69 (2H, м.), 

1.21 (12Н, дд.,J=6.4 Гц). 
13

C-ЯМР (CDCl3):δ170.5 (д., J=3.2 Гц), 169.8 (с.), 91.8 

(д., J=212.4 Гц), 69.8 (с.), 69.6 (с.), 55.9 (д., J=23.2 Гц), 44.5 (д., J=10.9 Гц), 

38.7 (д., J=25.0 Гц), 21.54 (с.). 
19

F-ЯМР (CDCl3):δ-138.90 – -139.30 (м.). HRMS 

розраховано для C13H21FN3O4,  [M]
+
:302.1516, знайдено: 302.1515. 

 

 

Діізопропіл 3-(амінометил)-3-фторциклобутан-1,1-дикарбоксилат 

(2.3.1.3):Диізопропіл 3-(азидометил)-3-фторциклобутан-1,1-дикарбоксилат 

(10.8 г, 0.036 моль) розчиняли в метанолі (100 мл). До отриманого розчину 
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додавали паладій на активованому вугіллі (Pd-C, 5% Pd, 1 г) та повільно 

пропускали водень. Хід реакції контролювали за допомогою 
19

F-ЯМР. 

Каталізатор відфільтровували і фільтрат упарювали. Отриманий залишок 

сушили у вакуумі, отримуючи 9.6 гсполуки 2.3.1.3 (вихід 98%). 
1
H-ЯМР 

(CDCl3):δ5.04 – 4.90 (2H, м.), 2.82 (2Н, д.,J=23.9 Гц), 2.77 – 2.54 (4H, м.), 1.36 

(2H, с.), 1.22 – 1.11 (12H, м.). 
13

C-ЯМР (CDCl3):δ170.5 (д., J=3.2 Гц), 170.2 (с.), 

92.8 (д., J=207.7 Гц), 69.4 (с.), 69.3 (с.), 47.9 (д., J=23.9 Гц), 44.7 (д., J=11.2 

Гц), 38.4 (д., J=25.4 Гц), 21.5 (с.). 
19

F-ЯМР (CDCl3):δ-143.80 – -144.22 (м.). 

HRMS розраховано для C13H23FNO4, [M]
+
: 276.1611, знайдено: 276.1611. 

 

 

Метил 5-фтор-2-оксо-3-азабіцикло[3.1.1]гептан-1-карбоксилат 

(2.3.2.1):Сполуку 2.3.1.3 (9.6 г, 0.034 моль) додавали до розчину метилату 

натрію (отриманого розчиненням 0.16 г натрію в 180 мл метанолу). 

Отриману суміш кип'ятили зі зворотним холодильником протягом 24 год. 

Потім реакційну суміш охолоджували до кімнатної температури і виливали в 

насичений розчин NH4Cl (400 мл). Продукт екстрагували EtOAc (3 × 200 мл). 

Екстракти сушили над сульфатом натрію і упарювали. Залишок 

перекристалізовували з невеликої кількості EtOAc з отриманням чистої 

сполуки 2.3.2.1 у вигляді білої кристалічної речовини (5.1 г, вихід 78%). Тпл 

=162 – 164°C. 
1
H-ЯМР (CDCl3):δ7.12 (1H, с.), 3.78 (3H, с.), 3.52 (2H, с.), 2.72 – 

2.62 (2H, м.), 2.56 – 2.49 (2H, м.). 
13

С-ЯМР (CDCl3):δ172.7 (с.), 169.0 (д., J=7.4 

Гц), 84.8 (д., J=236.7 Гц), 52.7 (с.), 47.5 (д., J=33.6 Гц), 43.6 (д., J=20.6 Гц), 
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40.8 (д., J=21.3 Гц). {
1
H}

19
F-ЯМР (CDCl3):δ -152.10 (с.). HRMS розраховано 

для C8H11FNO3, [M]
+
: 188.0723, знайдено: 188.0724. 

 

 

5-Фтор-2-оксо-3-азабіцикло[3.1.1]гептан-1-карбонова 

кислота:Розчин сполуки 2.3.2.1 (5.1 г, 0.027 моль) та КОН (2.3 г, 0.04 моль) 

у 50 мл суміші МеОН-Н2О (1:1) перемішували при кімнатній температурі 

протягом 3 год. Метанол упарювали, а залишок розбавляли водою (25 мл). 

Отриманий розчин промивали діетиловим ефіром (2 × 50 мл), підкислювали 

HCl до рН 2 та упарювали. Залишок кристалізували з EtOAc (20 мл) 

отримуючи чистий продукт у вигляді білого порошку (4,6 г; вихід 98 %). Тпл= 

158-161 °C. 
1
H-ЯМР (ДМСО-d6):δ 12.76 (1H, с.), 7.92 (1H, с.), 3.40 (2H, с.), 

2.61 (2Н, дд., J=10.0, J=6.8 Гц), 2.38 (2Н, д., J=6.3 Гц).
 13

C-ЯМР (ДМСО-

d6):δ171.5 (с.), 170.1 (д., J=7.4 Гц), 85.2 (д., J=234.2 Гц), 46.3 (д., J=33.1 Гц), 

42.7 (д., J=20.4 Гц), 40.0 (д., J=20.9 Гц). 
19

F-ЯМР (ДМСО-d6):δ-149.82 (т., 

J=11.4 Гц). HRMS (ESI) розраховано для C7H9FNO3, [M]
+
: 174.0566, 

знайдено: 174.0568. 
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трет-Бутил (5-фторо-2-оксо-3-азабіцикло[3.1.1]гептан-1-

іл)карбамат (2.3.2.2): TEA (4.4 мл, 0.027 моль) та дифенілфосфоразидату 

(6.46 мл, 0.030 моль) додавали до розчину сполуки 5-фтор-2-оксо-3-

азабіцикло[3.1.1]гептан-1-карбонової кислоти(4.6 г, 0.027 моль) в толуолі (70 

мл). Отриманий розчин перемішували при 90 °C протягом 2 год, потім 

додавали tBuOH (12.77 мл, 0.134 моль) та продовжували перемішувати при 

110 ℃ протягом 24 год. Реакційну суміш охолоджували до кімнатної 

температури та упарювали. Залишок розчиняли в EtOAc (150 мл), промивали 

водою (1 × 150 мл), 10% водним розчином лимонної кислоти (1 × 150 мл), 

насиченим водним розчином карбонату натрію (1 × 150 мл) та насиченим 

водним розчином хлориду натрію (1 × 150 мл). Органічну фазу сушили над 

Na2SO4, фільтрували через шар сілікагелю та упарювали отримуючи сполуку 

2.3.2.2 (5,78 г, 89 %).Тпл = 161-164 ℃. 
1
H-ЯМР (ДМСО-d6):δ7.83 – 7.56 (1H, 

м.), 6.96 (1H, с.), 3.36 (2H, с.), 2.70 – 2.55 (2H, уш. с.), 2.36 (3H,с.), 1.37 (9H,с.). 

13
C-ЯМР (ДМСО-d6):δ 172.4 (с.), 154.5 (с.), 85.8 (д., J=231.3 Гц), 78.1 (с.), 47.9 

(д., J=28.0 Гц), 47.0 (д., J=32.3 Гц), 41.9 (д., J=19.0 Гц), 28.2 (с.). 
19

F-ЯМР 

(ДМСО-d6):δ -149.8 – -150.2 (1F, уш. с.). HRMS (ESI) розраховано для 

C11H18FN2O3, [M]
+
: 245.1301, знайдено: 245.1303. 

 

 

(1S,3S)-1-Аміно-3-(амоніметил)-1-карбокси-3-фторциклобутан-1-

амінійхлорид (2.3.1.2а):Розчин трет-бутил (5-фторо-2-оксо-3-

азабіцикло[3.1.1]гептан-1-іл)карбамату (5.2 г, 0.021 моль) в 6N HCl (70 мл) 

кип’ятили зі зворотнім холодильником протягом 3 год. Реакційну суміш 
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упарювали отримуючи сполуку 2.3.1.2а (4.7 г, 99 %) у вигляді білої 

кристалічної речовини. Тпл = 230-231 °С. 
1
H-ЯМР(D2O):δ3.67 (2Н, д., J=22.4 

Гц), 3.23 (2Н, т., J=15.3 Гц), 2.98 (2Н, дд., J=23.6, J=16.1 Гц). 
13

C-ЯМР 

(D2O):δ172.8 (с.), 89.1 (д., J=209 Гц), 49.4 (д., J=10 Гц), 43.6 (д., J=23 Гц), 40.1 

(д., J=25 Гц). 
19

F-ЯМР (D2O):δ-141.30 – 141.75 (м.). 

 

 

(1S,3S)-1-((((9H-Фторен-9-іл)метокси)карбоніл)аміно)-3-(((E)-2,3-

біс(трет-бутоксикарбоніл)гуанідино)метил)-3-фторциклобутан-1-

карбонова кислота (2.3.2.4): Триметилсілілхлорид (1 мл, 8 ммоль) додавали 

до суспензії сполуки 2.3.1.2а (0.376 г, 1.60 ммоль) та DIPEA (2.22 мл, 12.8 

ммоль) в CH2Cl2 (10 мл). Реакційну суміш перемішували протягом 30 хв, 

додавали піразол-1-карбоксамидин (1.482 г, 4.8 ммоль) та знову 

перемішували протягом 72 год при кімнатній температурі в атмосфері Ar. 

Після, до реакційної суміші додавали FmocCl (0.454 г, 1.76 ммоль) та 

перемішували протягом 12 год. Отриману суміш розбавляли CH2Cl2 (10 мл), 

промивали 10% водним розчином лимонної кислоти та насиченим водним 

розчином NaCl та упарювали. Залишок очищали за допомогою колоночної 

хроматографії (CH2Cl2/MeOH/HOAc, 20:1:0,1, Rf = 0,25) отримуючи 0.37 г 

(вихід 37 %) сполуки 2.3.2.4. Тпл = 211-213 °С. 
1
H-ЯМР (ДМСО-d6):δ13.61 – 

12.20 (1H, уш.с.), 11.46 (1H, с.), 8.33 (1H, с.), 8.10 (1H, с.), 7.89 (2Н, д., J=7.5 

Гц), 7.71 (2Н, д., J=7.4 Гц), 7.42 (2Н, т., J=7.4 Гц), 7.33 (2Н, т., J=7.4 Гц), 4.31 

(2Н, д., J=6.9 Гц), 4.24 (1Н, т., J=6.7 Гц), 3.77 (2Н, д., J=22.4 Гц), 2.86 (2Н, т., 

J=14.9 Гц), 2.48 (2Н, с.), 1.47 (9H, с.), 1.40 (9H, с.). 
13

C-ЯМР (ДМСО-d6):δ 
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162.78 (с.), 155.72 (с.), 154.74 (с.), 152.15 (с.), 143.64 (с.), 140.57 (с.), 127.45 

(с.), 126.90 (с.), 125.01 (с.), 119.95 (с.), 103.99 (с.), 92.13 (д., J=206.4 Гц), 83.11 

(с.), 78.18 (с.), 65.20 (с.), 49.79 (д., J=8.7 Гц), 46.52 (с.), 45.72 (д., J=23.2 Гц), 

40.70 (д., J=23.2 Гц), 27.78 (с.), 27.43 (с.). 
19

F-ЯМР (ДМСО-d6):δ-138.10 – -

140.05 (м.). HRMS (ESI) розраховано для C32H40FN4O8, [M]
+
: 627.2830, 

знайдено: 627.2828. 

Загальна процедура для синтезу пептидів. 

Стандартні протоколи Fmoc-SPPS [93] використовували для амідного 

каплінку стандартних амінокислот 

використовуючиавтоматизованийпептидний синтезатор Syro II 

(MultiSynTech, Witten, Germany). Для одержання амідів пептидів 

використовували  Rink-амідну смолу (100-200 меш, завантаженість 0,64 

ммоль г-1). Для синтезу пептидів з кислотною групою на С-кінці 

застосовували 2-хлортритилхлоридну смолу. Fmoc-захищені амінокислоти(4 

екв.), активували в розчині DMF сумішшю HBTU або TBTU (3,9 екв.) з HOBt 

(4 екв.) та DIPEA (8 екв.). Розчинпіперидину (20% в ДМФ) було використано 

для зняття захистних груп. Сполуки 2.1.2.9-10, 2.2.2.8a-b та 2.3.2.4 (1,4 екв.) 

вводили в пептид вручну, використовуючи 1,35 екв. HATU та 2,8 екв. DIEA в 

сухому ДМФ. Зняття захистних груп з пептидів і зняття зі 

смолипроводиливкоктейлі 92,5 об.% TFA, 2,5 об.% TIS і 5 об.% води. Леткі 

продукти видаляли потоком газоподібного азоту, залишки осаджували 

додаванням сухого діетилового ефіру і ліофілізували з MeCN/H2O перед 

очищенням HPLC. Пептиди очищали за допомогою HPLC, використовуючи 

лінійні градієнти MeCN/H2O, з елюентними сумішами, з додаванням 5 мМ 

HCl для того щоб обміняти фторид аніони. Чистоту пептидів оцінювали за 

допомогою аналітичної HPLC; в усіх випадках чистота одержаних пептидів 
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була вижчою 95%. Ідентичність пептидів у фракціях HPLC була 

підтверджена MALDI мас-спектрометрією. 

 

Загальна процедура А для дифторметилювання кетонів: CsF (1.39 

мг, 9.17 ммоль) додавали до розчину відповідного кетону (31 ммоль) та 

HMPA (26.7 мл, 155 ммоль) у 65 мл ТГФ в атмосфері Ar. До отриманої 

суміші додавали Me3SiCF2H (7.6 мг, 61 ммоль) та перемішували протягом 24 

год при кімнатній температурі. Після, додавали розчин TBAF (31 мл, 1 М в 

ТГФ) та ще перемішували протягом 1 год. Отриману суміш виливали у воду 

(200 мл) та продукт екстрагували сумішшю Hex/EtOAc (1:1, 3× 70 мл). 

Органічний шар відокремлювали, промивали водою (2 × 70 мл), сушили над 

Na2SO4та упарювали. До розчину отриманого продукту (забрудненого 

непрореагувавшим кетоном) у метанолі (30 мл) додавали розчин 

гідрохлориду семікарбазиду (2 г, 18 ммоль) та ацетату натрію (2.21 г, 27 

ммоль) у воді (10 мл). Отриману суміш перемішували протягом 10 год при 

кімнатній температурі. Метанол випарювали, а до отриманого залишку 

додавали воду (50 мл). Продук екстрагували гексаном (3 × 50 мл), сушили 

над Na2SO4 та упарювали. Отриманий продукт очищали шляхом перегонки 

або колоночної хроматографії. 

 

Загальна процедура Б для дифторметилювання кетонів (для 

водорозчинних дифторметилових спиртів): CsF (1.39 мг, 9.17 ммоль) 

додавали до розчину відповідного кетону (31 ммоль) та HMPA (26.7 мл, 155 

ммоль) у 65 мл ТГФ в атмосфері Ar. До отриманої суміші додавали 

Me3SiCF2H (7.6 мг, 61 ммоль) та перемішували протягом 24 год при 

кімнатній температурі. Після, додавали розчин TBAF (31 мл, 1 М в ТГФ) та 

ще перемішували протягом 1 год. Отриману суміш виливали у воду (200 мл) 
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та продукт екстрагували сумішшю Hex/EtOAc (1:1, 3× 70 мл). Органічний 

шар відокремлювали, промивали водою (2 × 70 мл), сушили над Na2SO4та 

упарювали. Отриманий залишок розчиняли в метанолі (50 мл) та додавали 

концентровану HClдо pH 2. Потім, суміш перемішували протягом 1 год при 

кімнатній температурі та упарювали. Отриманий продукт очищали шляхом 

перегонки або колоночної хроматографії. 

 

Загальна процедура В для дифторметилювання:CsF (1.39 мг, 9.17 

ммоль) додавали до розчину відповідного кетону (31 ммоль) та HMPA 

(26.7мл, 155 ммоль) у 65 мл ТГФ в атмосфері Ar. До отриманої суміші 

додавали Me3SiCF2H (7.6 мг, 61 ммоль) та перемішували протягом 24 год при 

кипінні зі зворотнім холодильником. Після, додавали розчин TBAF (31 мл, 1 

М в ТГФ) та перемішували протягом 1 год. Реакційну суміш виливали у воду 

(200 мл) та екстрагували продукт сумішшю Hex/EtOAc (1:1, 3 × 70 мл). 

Органічний шар відокремлювали, промивали водою (2 × 70 мл), сушили над 

Na2SO4 та упарювали. Отриманий продукт очищали за допомогою перегонки 

або колоночної хроматографії. 

 

 

1-(Дифторметил) циклогептанол(2.4.1.1):Отримували за загальною 

процедурою А. Продукт очищали перегонкою (25 мбар, 89-92ºC). Безбарвні 

кристали; 2.28 г (вихід 45%); Тпл = 35-36ºC;
1
H-ЯМР(CDCl3):δ 5.47 (1Н, т., J = 

56.7 Гц), 1.88-1.73 (3H, м.), 1.73-1.57 (6H, м.), 1.58-1.45 (4H, м.); 
13

C-ЯМР 

(CDCl3): δ 118.5 (т., J = 248.2 Гц), 75.4 (т., J = 20.0 Гц), 34.4 (с.), 29.8 (с.), 21.8 
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(с.); 
19

F-ЯМР (CDCl3): δ -132.8 (д., J = 56.8 Гц); HRMS (ESI
+
) розраховано для 

[M+H]
+
 C8H15F2O

+
 165.1085, знайдено 165.1083. Розраховано для C8H14F2O: C, 

58.52; H, 8.59; F, 23.14; O, 9.74. Знайдено: C, 58.35; H, 8.83; F, 23.01; O, 9.94. 

 

 

1-(Дифторметил)циклогексанол (2.4.1.2): Отримували за загальною 

процедурою А. Продукт очищали перегонкою (25мбар, 82-85 °С). Безбарвні 

кристали; 2.80 г (вихід 60 %); Т пл = 38-39 °С; 
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 5.46 (1Н, т., 

J = 56.6 Гц), 1.77-1.56 (8H, м.), 1.55-1.41 (2H, м.), 1.30-1.15 (1H, м.); 
13

C-ЯМР 

(CDCl3):δ 118.0 (т., J = 247,3 Гц), 71.8 (т., J = 19,8 Гц), 30.1, 25.6, 20.5. 
19

F-

ЯМР (CDCl3): δ -134.8 (д., J = 56.6 Гц); HRMS (ESI
+
) розраховано для 

[M+H]
+
C7H13F2O

+
 151.0929, знайдено 151.0926.Розраховано для C7H12F2O: C, 

55.99; H, 8.05; F, 25.30; O, 10.65. Знайдено: C, 56.18; H, 7.96; F, 25.42; O, 

10.41. 

 

 

1-(Дифторметил)циклопентанол (2.4.1.3): Отримували за загальною 

процедурою А. Продукт очищали шляхом перегонки (25 мбар, 75-78ºC). 

Безбарвна рідина; 2.36 г (вихід 56%); 
1
H-ЯМР (CDCl3):δ5.66 (1Н, т., J = 56.4 

Гц), 2.11 (1H, с.), 1.91-1.77 (4H, м.), 1.74-1.55 (4H, м.); 
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 

117.1 (т.,J = 244.9 Гц), 82.0 (т., J = 21.7 Гц), 34.6 (с.), 24.3 (с.); 
19

F-ЯМР 

(CDCl3): δ -130.3 (д., J = 56.6 Гц); HRMS (ESI
+
) розраховано для 

[M+H]
+
C6H11F2O

+
 137.0772, знайдено 137.0768.Розраховано для C6H10F2O: C, 
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52.93; H, 7.40; F, 27.91; O, 11.75. Знайдено: C, 53.17; H, 7.68; F, 28.24; O, 

10.37. 

 

 

4-(Дифторметил)гептан-4-ол (2.4.1.5): Отримували за загальною 

процедурою А. Продукт очищали шляхом перегонки (25 мбар, 72-74 °С). 

Безбарвна рідина; 3.19 г (вихід 62%); 
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 5.60 (1Н, т.,J = 56.3 

Гц), 1.70 (1H, с.), 1.62 – 1.46 (4H, м.), 1.46 – 1.28 (4H, м.), 0.94 (6Н, т., J = 7.2 

Гц); 
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 117.8 (т., J = 247.3 Гц), 74.4 (т., J = 20.3 Гц), 36.0(с.), 

16.1 (с.), 14.7 (с.); 
19

F-ЯМР (CDCl3): δ -133.3 (д., J = 56.3 Гц). HRMS (ESI
+
) 

розраховано для [M+H]
+
C8H17F2O

+
 167.1242, знайдено 167.1239. Розраховано 

для C8H16F2O: C, 57.81; H, 9.70; F, 22.86; O, 9.63. Знайдено: C, 57.97; H, 9.51; 

F, 22.58; O, 9.77. 

 

 

Е-1-Дифторметил-4-феніл-циклогексанол (Е-2.4.1.6): Отримували за 

загальною процедурою А. Продукт очищали шляхом колоночної 

хроматографії (Hex:EtOAc = 3:1, Rf=0.45). Білі кристали; 2.03 г (вихід 29%); 

Тпл = 50.0-50.4 °С; 
1
H-ЯМР (CDCl3):δ 7.36 (2Н, т.,J = 7.5 Гц), 7.31-7.22 (3H, 

м.), 5.89 (1Н, т.,J = 55.9 Гц), 2.78 (1Н, тт.,J = 10.6, 3.8 Гц), 2.25 (1H, с.), 2.14 

(2Н, д.,J = 13.2 Гц), 2.03 – 1.94 (2H, м.), 1.84-1.63 (4H, м.). 
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 
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145.4 (с.), 128.6 (с.), 126.9 (с.), 126.3 (с.), 116.9 (т., J = 246.2 Гц), 71.1 (т., J= 

19.7 Гц), 41.9 (с.), 32.4 (с.), 29.2 (с.).
19

F-ЯМР (CDCl3): δ -134.0 (д., J = 55.9 Гц). 

HRMS (ESI
+
) розраховано для [M+H]

+
C13H17F2O

+
 227.1242, знайдено 

227.1239. Розраховано для C13H16F2O: C, 69.01; H, 7.13; F, 16.79; O, 7.07. 

Знайдено: C, 68.88; H, 7.28; F, 17.02; O, 6.93. 

 

 

Z-1-Дифторметил-4-феніл-циклогексанол (Z-2.4.1.6): Отримували за 

загальною процедурою А. Продукт очищали шляхом колоночної 

хроматографії (Hex:EtOAc = 3:1, Rf=0.55). Білі кристали; 2.59 г (вихід 37 %). 

Тпл = 63.9-64.7 °С; 
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 7.36 (2Н, т., J = 7.5 Гц), 7.29 (2Н, д., J = 

7.3 Гц), 7.26 (1Н, т., J = 7.2 Гц), δ 5.56 (1Н, т., J = 56.6 Гц), 2.56 (1Н, тт., J = 

12.05, 3.0 Гц), 2.02 – 1.78 (7H, м.), 1.70 (2Н, дт., J = 13.7, 3.9 Гц). 
13

C-ЯМР 

(CDCl3): δ 146.6 (с.), 128.5 (с.), 126.9 (с.), 126.3 (с.), 118.0, (т., J = 246.9 Гц), 

71.2 (т., J = 20.9 Гц), 43.7 (с.), 30.2 (с.), 27.8 (с.). 
19

F-ЯМР (CDCl3): δ -134.1 (д., 

J = 56.6 Гц). HRMS (ESI
+
) розраховано для [M+H]

+
C13H17F2O

+
 227.1242, 

знайдено 227.1239. Розраховано для C13H16F2O: C, 69.01; H, 7.13; F, 16.79; O, 

7.07. Знайдено: C, 68.91; H, 7.25; F, 16.99; O, 7.19. 
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Етил 6,6-дифторо-5-гідрокси-5-метилгексаноат (2.4.1.8): 

Отримували за загальною процедурою А. Продукт очищали за допомогою 

колоночної хроматографії (Hex:EtOAc = 3:1, Rf=0.5). Безбарвна рідина; 2.73 г 

(вихід 42 %); 
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 5.52 (1Н, т., J = 56.6 Гц), 4.13 (2Н, кв., J = 7.1 

Гц), 2.34 (2Н, т., J = 7.2 Гц), 2.19 (1H, с.), 1.84 – 1.68 (2H, м.), 1.63 – 1.51 (2H, 

м.), 1.30 – 1.19 (6H, м.);
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 173.6 (с.), 117.7 (т., J = 247.6 Гц), 

72.6 (т., J = 21.5 Гц), 60.6 (с.), 34.6 (с.), 34.4 (с.), 19.8 (с.), 18.1 (с.), 14.3 

(с.);
19

F-ЯМР (CDCl3): δ -132.0 (1F, дд.,J = 279.4, 56.6 Гц), -133.6 (1F, дд.,J = 

279.4, 56.6 Гц). HRMS (ESI
+
) розраховано для [M+H]

+
C9H17F2O3

+
 211.1140, 

знайдено 211.1135.Розраховано для C9H16F2O3: C, 51.42; H, 7.67; F, 18.07; O, 

22.83. Знайдено: C, 51.58; H, 7.83; F, 18.31; O, 22.69. 

 

 

(1,1-Дифторо-3-метилпропан-2-іл)циклопропан (2.4.1.10): 

Отримували за загальною процедурою Б. Продукт очищали шляхом 

перегонки (7 мбар, 89-91 °С). Безбарвна рідина; 2,73 г (вихід 53 %); 
1
H-ЯМР 

(CDCl3): δ 5.73 (1Н, т., J = 56.2 Гц), 3.63 (1Н, д., J = 9.6 Гц), 3.40 (3H, с.), 3.35 

(1Н, д., J = 9.6 Гц), 2.51 (1H, с.), 0.966-0.847 (1H, м.), 0.656-0.547 (1H, м.), 

0.503-0.320 (3H, м.); 
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 116.8 (т., J = 247.9 Гц), 74.7 (с.), 71.6 

(т., J = 21.0 Гц), 59.6 (с.), 11.0 (с.), -0.4 (с.), -1.4 (с.); 
19

F-ЯМР (CDCl3): δ -132.0 

(1F,дд., J = 282.4, 56.1 Гц), -136.3 (1F,дд., J = 282.5, 56.3 Гц). HRMS (ESI
+
) 

розраховано для [M+H]
+
C7H13F2O2

+
 167.0878, знайдено 167.0876. Anal. 

Розраховано для C7H12F2O2: C, 50.60; H, 7.28; F, 22.87; O, 19.26. Знайдено: C, 

50.89; H, 7.50; F, 22.62; O, 19.18. 
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4-(Дифторметил)тетрагідро-2Н-піран-4-ол (2.4.1.11): Отримували 

за загальною процедурою Б. Продукт очищали шляхом колоночної 

хроматографії (Hex:EtOAc = 2:1, Rf=0.3). Тпл = 80.2-80.7 °С; Біла тверда 

речовина; 2.45 г (вихід 52 %). 
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 5.47 (1Н, т., J = 56.3 Гц), 

3.84 (2Н, дд., J = 11.4, 5.0 Гц), 3.75 (2Н, дд, J = 11.9 Гц, J = 11.8 Гц), 2.26 (1H, 

с.), 1.83 (2Н, тд., J = 13.1, 5.1 Гц), 1.48 (2Н, д., J = 13.8 Гц);
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 

117.2 (т., J = 246.7 Гц), 69.6 (т., J = 21.5 Гц), 62.5 (с.), 30.5 (т., J = 3.0 Гц);
19

F-

ЯМР (CDCl3): δ -135.4 (д., J = 56.3 Гц). HRMS (ESI
+
) розраховано для [M+H]

+
 

C6H11F2O2
+
 153.0722, знайдено 153.0720.Розраховано для C6H10F2O2: C, 47.37; 

H, 6.63; F, 24.97; O, 21.03. Знайдено: C, 47.52; H, 6.39; F, 24.81; O, 21.28. 

 

 

1-Бензил-3-(дифторметил)піролідин-3-ол (2.4.1.13): Отримували за 

загальною процедурою А. Продукт очищали шляхом колоночної 

хроматографії (Hex:EtOAc = 1:1+3% TEA, Rf=0.5). Безбарвна рідина; 4.08 г 

(вихід 58 %). Для масштабування синтезу використовували 50 г 1-

бензилпіролідин-4-олу та отримували 35 г (вихід 54 %) 1-бензил-3-

(дифторметил)піперидин-4-олу. Синтез проводили за загальною процедурою 

А. Продукт очищали шляхом перегонки (2,7 мбар, 111-113 °С); 
1
H-ЯМР 

(CDCl3): δ 7.43 – 7.18 (5H, м.), 5.74 (1Н, т., J = 56.1 Гц), 4.14 (1H, с.), 3.63 (2Н, 

дд., J = 42.0, 12.7 Гц), 3.00 – 2.86 (1H, м.), 2.67 (2Н, дд., J = 25.3, 10.6 Гц), 2.46 

(1Н, дд, J = 16.4, 8.0 Гц), 2.28 – 2.15 (1H, м.), 1.92 – 1.78 (1H, м.); 
13

C-ЯМР 
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(CDCl3): δ 137.8 (с.), 129.1 (с.), 128.4 (с.), 127.4 (с.), 116.2 (т., J = 245.0 Гц), 

79.8 (т., J = 21.7 Гц), 61.2 (с.), 60.1 (с.), 53.1 (с.), 34.5 (с.); 
19

F-ЯМР (CDCl3): δ -

130.7 (1F,дд., J = 280.2, 56.1 Гц), -131.8 (1F,дд., J = 280.1, 56.2 Гц). HRMS 

(ESI
+
) розраховано для [M+H]

+
C12H16F2NO

+
 228.1194, знайдено 228.1191. 

Anal. Розраховано для C12H15F2NO: C, 63.42; H, 6.65; F, 16.72; N, 6.16; O, 7.04. 

Знайдено: C, 63.24; H, 6.47; F, 16.88; N, 6.34; O, 6.83. 

 

 

1-Бензил-4-(дифторметил)піперидин-4-ол (2.4.1.14): Отримували за 

загальною процедурою А. Продукт очищали шляхом колоночної 

хроматографії (Hex:EtOAc = 1:1+3% TEA, Rf=0.5). Безбарвна рідина; 6.57 г 

(вихід 88 %). Для масштабування синтезу використовували 60 г N-бензил-4-

піперидону та отримували 68 г (89 %) 1-бензил-4-(дифторметил)піперидин-4-

олу за загальною процедурою А. 
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 7.41 – 7.23 (5H, м.), 5.51 

(1Н, т., J = 56.4 Гц), 3.57 (2H, с.), 2.77 (2Н, д., J = 11.3 Гц), 2.37 (2Н, дт., J = 

11.7, 2.0 Гц), 1.89 (1H, с.), 1.83 (2Н, тд., J = 13.3, 4.4 Гц), 1.60 (2Н, д., J = 12.4 

Гц); 
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 138.4 (с.), 129.2  (с.), 128.4 (с.), 127.2 (с.), 117.6 (т., J 

= 246.5 Гц), 70.1 (т., J = 21.1 Гц), 63.1 (с.), 47.9 (с.), 30.2 (с.); 
19

F-ЯМР (CDCl3): 

δ -134.46 (д., J = 56.4 Гц). HRMS (ESI
+
) розраховано для [M+H]

+
C13H18F2NO

+
 

242.1351, знайдено 242.1346.Розраховано для C13H17F2NO: C, 64.71; H, 7.10; 

F, 15.75; N, 5.81; O, 6.63. Знайдено: C, 64.48; H, 7.33; F, 15.98; N, 5.54; O, 7.12. 
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1-Бензил-3-(дифторметил)піперидин-3-ол (2.4.1.15): Отримували за 

загальною процедурою А. Продукт очищали шляхом колоночної 

хроматографії (Hex:EtOAc = 1:1+3% TEA, Rf=0.5). Безбарвна рідина; 4.03 г 

(вихід 54 %). Альтернативним способом очисти цільової речовини є 

перегонка (2,7 мбар, 119-120 °С); 
1
H-ЯМР (CDCl3):δ 7.35-7.19 (5H, м.), 5.61 

(1Н, т., J = 55.9 Гц), 3.55 (2H, с.), 3.31 (1H, с.), 2.76 (1Н, д., J = 10.7 Гц), 2.67 

(1Н, д., J = 11.2 Гц), 2.22 (1Н, д., J = 11.0 Гц), 2.07 (1Н, дт., J = 11.3, 3.2 Гц), 

1.89-1.74 (1H, м.), 1.73 – 1.55 (2H, м.), 1.50 (1Н, дт., J = 13.1, 6.6 Гц); 
13

C-ЯМР 

(CDCl3):δ 137.52 (с.), 129.0 (с.), 128.4 (с.), 127.4 (с.), 116.7 (т., J = 245.6 Гц), 

70.5 (т., J = 21.6 Гц), 62.7 (с.), 57.4 (т., J = 3.9 Гц), 53.2 (с.), 28.2 (с.), 20.5 (с.); 

19
F-ЯМР (CDCl3):δ -134.90 (д., J = 56.0 Гц).Розраховано для C13H17F2NO: C, 

64.71; H, 7.10; F, 15.75; N, 5.81; O, 6.63. Знайдено: C, 64.96; H, 7.29; F, 15.57; 

N, 6.01; O, 6.40. 

 

 

1-Бензгідрил-3-(дифторметил)азетидин-3-ол (2.4.1.16): Отримували 

за загальною процедурою В. Продукт очищали шляхом колоночної 

хроматографії (Hex:EtOAc = 2:1+3% TEA, Rf=0.55). Жовте масло; 1.61 г 

(вихід 18 %). 
1
H-ЯМР (CDCl3):δ 7.50 – 7.15 (10H, м.), 6.01 (1Н, т., J = 55.6 Гц), 

4.45 (1H, с.), 3.47 (2Н, д., J = 9.4 Гц), 3.17 (с.), 3.11 (2Н, д., J = 9.3 Гц).
 13

C-

ЯМР (CDCl3):δ 141.6 (с), 128.7 (с), 127.49 (с), 115.5 (т, J = 243.6 Гц), 77.5 (с), 

69.5 (т, J = 23.1 Гц), 60.3 (т, J = 3.8 Гц).
 19

FЯМР (CDCl3):δ -134.17 (д, J = 55.7 
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Гц). HRMS (ESI
+
) розраховано для [M+H]

+
C17H18F2NO

+
 290.1351, знайдено 

290.1348.Розраховано для C17H17F2NO: C, 70.57; H, 5.92; F, 13.13; N, 4.84; O, 

5.53. Знайдено: C, 70,45; H, 6.01; F, 13.27; N, 4.58; O, 5.45. 

 

 

1-Бензилпіролідин-2-іл-1,1-дифторпропан-2-ол (2.4.1.17): 

Отримували за загальною процедурою А. Продукт очищали шляхом 

колоночної хроматографії (Hex:EtOAc = 1:1+3% TEA, Rf=0.5). Безбарвна 

рідина; 3.71 г (вихід 47 %); 
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 7.43 – 7.20 (1H, м.), 5.65 (0.6Н, 

т., J = 57 Гц), 5.59 (0.4Н, т, J = 56,35 Гц), 3.91 (1H, с.), 3.63 (2H, с.), 2.95 

(0.44Н, д., J = 7.9 Гц), 2.90 – 2.73 (1.7H, м.), 2.50 (0.7H,т., J = 8.1 Гц), 2.44 – 

2.23 (2.6H, м.), 2.06 – 1.86 (2.24H, м.), 1.24 (1.77H, с.), 1.20 (1.35H, с.);
13

C-

ЯМР (CDCl3):δ 138.5 (с.), 138.3 (с.), 128.7 (с.), 128.7 (с.), 128.6 (с.), 128.5 (с.), 

128.4 (с.), 127.4 (с.), 127.3 (с.), 117.9 (т., J = 249.28 Гц), 117.2 (т., J = 247.38 

Гц), 74.0 (т., J= 20.39 Гц), 73.7 (с.), 73.7 (с.), 73.7 (т., J= 20.11 Гц), 60.0 (с.), 

59,8 (с.), 55.4 (с.), 55.0 (с.), 53.3 (с.), 52.7 (с.), 41.9 (с.), 41.1 (с.), 24.6 (с.), 24.1 

(с.), 19.1 (с.), 18.4 (с.); 
19

F-ЯМР (CDCl3): сигнали першого діастереомеру -δ -

127.9 (1F,дд., J = 280.2 Гц, 56.3 Гц), -134.1 (1F,дд., J = 280.1 Гц, J= 56.6 Гц); 

сигнали другого діастереомеру - δ -129.0 (1F,дд., J = 283.8 Гц, 56.1 Гц), -136.6 

(1F,дд., J = 283.8 Гц, J= 57.2 Гц). HRMS (ESI
+
) розраховано 

для[M+H]
+
C14H20F2NO

+
 256.1507, знайдено 256.1502.Розраховано для 

C12H15F2NO: C, 63.42; H, 6.65; F, 16.72; N, 6.16; O, 7.04. Знайдено: C, 63.66; H, 

6.54; F, 16.57; N, 6.01; O, 7.17. 
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1,2-Дифторо-2-(піридин-4-іл)пропан-2-ол (2.4.1.18): Отримували за 

загальною процедурою В. Продукт очищали шляхом колоночної 

хроматографії (Hex:EtOAc = 1:2, Rf=0.3). Біла тверда речовина; 3.91 г (вихід 

73 %). Тпл = 83.9-84.5 °С. 
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 8.53 (2Н, д., J = 5.9 Гц), 7.49 (2Н, 

д., J = 5.6 Гц), 5.70 (1Н, т., J = 56.2 Гц), 4.98 (1H, с.), 1.64 (3H, с.).
13

C-ЯМР 

(CDCl3): δ 150.1 (с.), 149.6 (с.), 121.3 (с.), 116.6 (т., J = 250.0 Гц), 73.7 (т., J = 

22.2 Гц), 22.4 (с.). 
 19

F-ЯМР (CDCl3): δ -129.6 (1F,дд., J = 278.9, 56.1 Гц), -

130.5 (1F,дд., J = 279, 56.4 Гц). HRMS (ESI
+
) розраховано для 

[M+H]
+
C8H10F2NO

+
 174.0725, знайдено 174.0723. Розраховано для C8H9F2NO: 

C, 55.49; H, 5.24; F, 21.94; N, 8.09; O, 9.24. Знайдено: C, 55.32; H, 5.47; F, 

21.76; N, 8.24; O, 9.08. 

 

 

1,1-Дифторо-2-фенілпропан-2-ол (2.4.1.19): Отримували за загальною 

процедурою В. Продукт очищали шляхом перегонки (7 мбар, 72-74 °С). 

Безбарвна рідина; 3.04 г (вихід 57 %); 
1
H-ЯМР (CDCl3):δ 7.54 (2Н, д., J = 7.4 

Гц), 7.48-7.39 (2H, м.), 7.39 – 7.33 (1H, м.), 5.74 (1Н, т., J = 56.4 Гц), 2.55 (1H, 

с.), 1.67 (3H, с.). 
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 140.5 (с.), 128.5 (с.), 128.2 (с.), 125.9 (с.), 

117.0 (т., J = 249.2 Гц), 74.3 (т., J = 22.0 Гц), 22.4 (с.). 
19

F-ЯМР (CDCl3): δ -

129.46 (1F,дд., J = 276.1, 56.1 Гц), -130.9 (1F,дд., J = 276.1, 56.8 Гц). HRMS 

(ESI
+
) розраховано для  [M+H]

+
C9H11F2O

+
 173.0772, знайдено173.0769. 
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Розраховано для C9H10F2O: C, 62.78; H, 5.85; F, 22.07; O, 9.29. Знайдено: C, 

62.53; H, 5.64; F, 22.32; O, 9.16. 

 

 

2-(4-(Диметиламіно)феніл)-1,1-дифторпропан-2-ол (2.4.1.20): 

Отримували за загальною процедурою В. Продукт очищали шляхом 

колоночної хроматографії (Hex:EtOAc = 2:1, Rf=0.5). Жовті кристали; 2.33 г 

(вихід 35 %); Тпл = 42.5-43.0 °С; 
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 7.40 (2Н, д., J = 8.8 Гц), 

6.77 (2Н, д., J = 8.9 Гц), 5.71 (1Н, т., J = 56.7 Гц), 2.98 (6H, с.), 2.58 (1H, с.), 

1.65 (3H, с.).
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 150.3 (с.), 128.1 (с.), 126.7 (с.), 117.2 (т., J = 

249.1 Гц), 112.3 (с.), 73.9 (т., J = 22.0 Гц), 40.5 (с.), 22.0 (с.).
19

F-ЯМР (CDCl3): 

δ -129.6 (1F,дд., J = 274.2, 56.3Гц), -130.6 (1F,дд., J = 274.1, 57.1 Гц). HRMS 

(ESI
+
) розраховано для [M+H]

+
C11H16F2NO

+
 216.1194, знайдено 

216.1190.Розраховано для C11H15F2NO: C, 61.38; H, 7.02; F, 17.65; N, 6.51; O, 

7.43. Знайдено: C, 61.17; H, 7.24; F, 17.89; N, 6.35; O, 7.62. 

 

 

2-(4-Бромофеніл)-1,1-дифторопропан-2-ол (2.4.1.21): Отримували за 

загальною процедурою В. Продукт очищали шляхом перегонки (1 мбар, 68-

69 °С). Жовта рідина; 5.37 г (вихід 69 %); 
1
H-ЯМР (CDCl3): δ 7.52 (2Н, д., J = 
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8.2 Гц), 7.39 (2Н, д., J = 8.1 Гц), 5.67 (1Н, т., J = 56.4 Гц), 2.39 (1H, с.), 1.63 

(3H, с.).
13

C-ЯМР (CDCl3): δ 139.4 (с.), 131.6 (с.), 127.8 (с.), 122.6 (с.), 116.7 (т., 

J = 249.5 Гц), 74.2 (т., J = 22.2 Гц), 22.5 (с.).
19

F-ЯМР (CDCl3): δ -129.8 (1F,дд., 

J = 277.2, 56.1 Гц), -130.8 (1F,дд., J = 277.2, 56.7 Гц). HRMS (ESI
+
) 

розраховано для [M+H]
+
C9H10BrF2O

+
 250.9878, знайдено 

250.9874.Розраховано для C9H9BrF2O: C, 43.06; H, 3.61; Br, 31.83; F, 15.13; O, 

6.37. Знайдено: C, 43.32; H, 3.34; Br, 31.55 F, 15.37; O, 6.59. 

 

 

4-(1,1-Дифторо-2-гідроксипропан-2-іл)бензонітрил (2.4.1.22): 

Отримували за загальною процедурою В. Продукт очищали шляхом 

колоночної хроматографії (Hex:EtOAc = 4:1, Rf=0.27). Тпл = 67.8-68.5 °С; 

Жовті кристали; 5.37 г (вихід 63 %); 
1
H-ЯМР (CDCl3):δ 7.75 – 7.56 (4H, м.), 

5.69 (1Н, т., J = 56.2 Гц), 2.62 (1H, с.), 1.67 (3H, с.). 
13

C-ЯМР (CDCl3):δ 145.6 

(с.), 132.3 (с.), 127.0 (с.), 118.6 (с.), 116.4 (т., J = 250.0 Гц), 112.2 (с.), 74.3 (т., J 

= 22.4 Гц), 22.6 (с.).
 19

F-ЯМР (CDCl3):δ -129.64 (1F,дд., J = 278.9, 56.0 Гц), -

130.64 (1F,дд., J = 279.0, 56.5 Гц). HRMS (ESI
+
) розраховано для 

[M+H]
+
C10H10F2NO

+
 198.0725, знайдено 198.0722.Розраховано для 

C10H9F2NO: C, 60.91; H, 4.60; F, 19.27; N, 7.10; O, 8.11. Знайдено: C, 60.72; H, 

4.36; F, 19.53; N, 7.34; O, 8.23. 
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(2-Тозил-2-азабіцикло[2.1.1]-гексан-1-іл)метанол (2.4.2.2):((1S,4S)-2-

Азабіцикло[2.1.1]гексан-1-іл)метанол(30.85 г, 0.27 моль) та Et3N(80 мл, 0.57 

моль) змішували разом в CH2Cl2 (900 мл) та охолоджували за допомогою 

льодяної бані до 10 °С. До отриманої суміші додавали п-толуолсульфохлорид 

(51.9 г, 0.27 моль) при температурі не вище 10 °С. Реакційну суміш 

перемішували при кімнатній температурі протягом 12 год. Після, отриману 

суміш промивали 0.5М водним розчином HCl(2 × 500 мл) та насиченим 

водним розчином хлориду натрію (1 × 500 мл). Органічний шар 

відокремлювали, сушили над Na2SO4, фільтрували та упарювали отримуючи 

(2-тозил-2-азабіцикло[2.1.1]-гексан-1-іл)метанол (71.2 г, 98 %) у вигляді 

білих кристалів. Тпл= 134-136 °С. 
1
H-ЯМР (CDCl3):δ 1.28 (2Н, дд., J = 5.0, 1.9 

Гц), 1.62-1.60 (2Н, м.), 2.42 (3Н, с.), 2.67 (1Н, т., J = 3.0 Гц), 3.14 (1Н, т., J = 

6.9 Гц), 3.38 (2Н, с.), 4.01 (2Н, д., J = 6.3 Гц), 7.32 (2Н, д., 
3
Jнн = 8.1 Гц), 7.76 

(2Н, д., 
3
Jнн = 8.2 Гц). 

13
C-ЯМР (CDCl3):δ 21.6, 35.0, 40.1, 54.0, 61.9, 128.1, 

130.0, 135.2, 144.0. HRMS (API) розраховано для [M+H]
+
C13H18NO3S

+ 
268.0, 

знайдено 268.0. Розраховано для C13H17NO3S: С, 58.41, Н, 6.41, N, 5.24, S, 

11.99. Знайдено: С, 58.25, Н, 6.20, N, 5.45, S, 11.78. 
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1-(Дифторметил)-2-тозил-2-азабіцикло[2.1.1]гексан (2.4.2.4): До 

розчину оксалілхлориду (34.4 мл, 0.393 моль) в сухому CH2Cl2 (800 мл) 

додавали краплями ДМСО(26 мл, 0.393 моль) при -78 °С в атмосфері Ar. 

Отриману суміш перемішували протягом 10 хв при -78 °С та додавали 

розчин (2-тозил-2-азабіцикло[2.1.1]-гексан-1-іл)метанолу (70 г, 0.262 моль) в 

CH2Cl2(500 мл). Суміш перемішували протягом 30 хв при -78 °С, додавали 

Et3N (110 мл, 0,786 моль) та нагрівали до кімнатної температури. Отриманий 

розчин виливали в воду (700 мл), органічний шар відокремлювали та 

промивали 0.5 М водним розчином HCl(2 × 500 мл) та насиченим водним 

розчином NaCl (1 × 500 мл). Отриманий розчин сушили над Na2SO4, 

фільтрували та упарювали отримуючи продукт. Альдегід розчиняли в сухому 

CH2Cl2(1000 мл) та порціями додавали MOST (137 г, 0.786 моль) протягом 20 

хв при температурі нижче 10 °С. Отриману суміш перемішували протягом 12 

год при кімнатній температурі, виливали на лід та нейтралізували 10 % 

водним розчином K2CO3. Органічний шар відокремлювали, промивали 0.5 М 

водним розчином HCl (2 × 500 мл) та насиченим водним розчином хлориду 

натрію (1 × 500 мл), сушили над Na2SO4, фільтрували та упарювали. Залишок 

очищали шляхом колоночної хроматографії (Hex:EtOAc = 1:0,05). Продукт 

отримували у вигляді білої твердої речовини (71.2 г, 98 %). Тпл = 137-139 °С. 

1
H-ЯМР (CDCl3):δ 1.41 (2Н, м.), 1.99-1.92 (2Н, м.), 2.43 (3Н, с.), 2.72 (1Н, т., J 

= 3.1 Гц), 3.45 (2Н, с.), 6.53 (1Н, т., 
2
JHF =55.1 Гц), 7.32 (2Н, д., 

3
JHН = 8.2 Гц), 

7.76 (2Н, д., 
3
JHН = 8.3 Гц). 

19
F-ЯМР (CDCl3):δ -122.3 (с.). 

13
С-ЯМР (CDCl3):δ 

21.7, 34.1, 38.3 (т., 
3
JCF = 3.5 Гц), 53.8, 74.8 (т., 

3
JCF = 31.5 Гц), 111.7 (CF2, т., 

1
JCF = 237.6 Гц), 128.3, 129.9, 135.4, 144.1. LCMS (APCI) розраховано для 

C13H16F2NO2S
+
: 288.1,знайдено: 288.0. Розраховано для C13H15F2NO2S: C, 

54.34; H, 5.26; N, 4.87. Знайдено: C, 54.14; H, 5.50; N, 4.99. 
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1-(Дифторметил)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан гідрохлорид (2.4.2.5): 1-

(Дифторметил)-2-тозил-2-азабіцикло[2.1.1]гексан (50 г, 6.96 моль), амальгаму 

натрію (2000 г) та CH3OH (800 мл) поміщали в дволітрову круглодонну колбу 

та кип’ятили зі зворотнім холодильником протягом 12 год. Потім, реакційну 

суміш охолоджували, декантували, розбавляли 6 М HClдо pH 1 та 

упарювали. Залишок розчиняли в воді (500 мл), промивали EtOAc (5 × 400 

мл). Водний шар відділяли, додавали 10% водний розчин K2CO3 до pH 10 та 

екстрагували Et2O (4 × 300 мл). Органічний шар відокремлювали, сушили 

над МgSO4 та фільтрували. До отриманого розчину додавали 2 М HCl та 

утворений осад фільтрували отримуючи 17 г (вихід 58 %) продукту. Тпл = 

181-182 °С. 
1
H-ЯМР (ДМСО-d6):δ1.66 (2Н, уш.с.), 2.14 (2Н, уш.с.), 2.89 (1Н, 

уш.с.), 3.34 (2Н, уш.с.), 6.55 (1Н, т., 
2
JHF = 54.1 Гц), 10.26 (2Н, уш.с.). 

19
F-ЯМР 

(ДМСО-d6):δ -125.6 (с.). 
13

С-ЯМР (ДМСО-d6):δ 35.4, 36.4 (т., 
3
JСF = 2.8 Гц), 

48.4, 69.8 (т., 
2
JСF = 27.7 Гц), 111.6 (т., 

1
JСF = 239.7 Гц). LCMS (APCI) 

розраховано для C6H10ClF2N
+
: 134.15, знайдено 134.2. Розраховано для 

C6H10ClF2N: C, 42.49; Н, 5.94; N, 8.26. Знайдено: C, 42.61; Н, 5.78; N, 8.11 
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