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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Конформаційно обмежені амінокислоти знайшли 

застосування в багатьох галузях науки, 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 банку даних білків підтверджує, що бічні ланцюги в 
залишках цих амінокислот зазнають найбільших конформаційних змін у білках при 
зв'язуванні ліганду. 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. 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 конформаційно обмежених амінокислот, що містять 
циклобутановий фрагмент є актуальною задачею сучасної органічної 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). 

Мета і задачі дослідження.  Дизайн та розробка конформаційно обмежених 
аналогів аргініну, лізину та орнітину на основі циклобутану. Застосування 
розроблених амінокислот для вивчення мембрано-активних пептидів. 

Завдання дослідження:  
-Розробити синтетичний підхід для отримання ряду конформаційно 

обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну та лізину. 
-Провести синтез пептидів, що містять залишки циклобутановмісних аналогів 

аргініну та лізину. 
-Порівняти фізико-хімічні, структурні та функціональні характеристики 

циклобутановмісних аналогів аргініну та лізину до відповідних природних 
амінокислот шляхом вивчення синтезованих пептидів.  

-Провести структурні дослідження 19F-мічених мембраноактивних пептидів 
методом твердотільного 19F-ЯМР (19F-ттЯМР). 



2 
 

-Розробити зручні методи для одержання дифторметильних похідних з 
циклобутановим фрагментом. 

Об`єкт дослідження: циклобутановмісні аналоги аргініну та орнітину; 
фторовмісні похідні аргініну та лізину;  

Предмет дослідження: синтез та застосування похідних аргініну, лізину та 
орнітину; cинтетичні підходи до одержання фторовмісних похідних аргініну, лізину; 
cинтетичні підходи до одержання циклобутанвмісних дифторметильних похідних. 

Методи дослідження: органічний синтез, твердофазний пептидний синтез 
(SPPS), тонкошарова хроматографія, високоефективна рідинна хроматографія, 
спектроскопія ЯМР на ядрах 1Н та 13С, двомірна спектроскопія ЯМР, Матрично-
активована лазерна десорбція/іонізація (MALDI), твердотільна 19F-ЯМР 
спектроскопія, ІЧ-спектроскопія, хроматомас спектрометрія, рентгеноструктурні 
дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. В даній дисертаційній роботі 
розроблено практичний синтетичний підхід для отримання ряду конформаційно 
обмежених аналогів аргініну, лізину та орнітину. 

Одержані ізостери аргініну та лізину з зарядженими бічними ланцюгами 
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 19F-ттЯМР. Показано, що одночасне використання 
неполярних та заряджених 19F-міток значно підвищує точність структурного та 
орієнтаційного аналізу мембрано-активних пептидів методом 19F-ттЯМР. 

Конформаційно обмежений моно-фторзаміщений аналог аргініну був 
використаний для синтезу міченого пептиду Темпоріну A. Дослідження 
синтезованого пептиду методом 19F-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 ГМФТА 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. 

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність роботи 
полягає в розробці ряду нових конформаційно обмежених фторовмісних аналогів 
аргініну та лізину як інструментів для вивчення мембрано-активних пептидів 
методом 19F-ттЯМР. Синтезовані амінокислоти є перспективними 19F-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.  

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) 

Апробація результатів дисертації: Матеріали роботи обговорювалися на 
міжнародній конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії (Київ, у 
2012, 2015 та 2016 роках) та на симпозіумі, присвяченому хімії фтору (18th European 
Symposium on fluorine chemistry, 2016 рік, 4 тези) 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 статей у провідних 
міжнародних фахових журналах та 7 тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 172 сторінках і 
складається зі вступу, літературного огляду, чотирьох розділів, висновків та 
переліку використаних джерел (105 найменувань), містить 18 рисунків, 73 схеми та 
4 таблиці. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та задачі 

дослідження, відображено наукову новизну та проілюстровано практичне значення 
отриманих результатів. 

Перший розділ – це літературний огляд. Описані представники конформаційно 
обмежених аналогів аргініну, лізину та орнітину можна згрупувати в декілька класів 
за типом та положенням циклу. Зокрема було виділено наступні структурні класи: 

-2,3, 3,4 та 4,5-метаноаналоги – амінокислоти в яких елементом 
конформаційного обмеження є циклопропан; 

-2,4-метаноаналоги – амінокислоти в яких елементом конформаційного 
обмеження є циклобутан; 

-похідні проліну з бічними зарядженими ланцюгами;  
-похідні піпеколінової кислоти з бічними зарядженими ланцюгами. 
Більшість відомих аналогів аргініну, лізину та орнітину одержані шляхом 

багатостадійного синтезу. Проте слід зазначити декілька загальних підходів, які в 
свою чергу були успішно використані в основній частині роботи, а саме:     

-формування циклу як елементу конформаційного обмеження слід проводити 
на початку синтезу; 

-Враховуючи реакційну здатність гуанідину, введення гуанідинового 
фрагменту, для одержання міметиків аргініну, слід проводити на останній стадії 
синтезу; 

-синтез повнинен бути спрямований на одержання α-N-Fmoc захищених 
амінокислот. В той же час для захисту аміно груп бічних ланцюгів слід 
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застосовувати ортогональну захисту групу Boc. Саме така комбінація захисних груп 
дозволяє вводити амінокислоти в пептид методом твердофазного пептидного 
синтезу. 

Поміж синтетичних аспектів літературного огляду слід зазначити успішне 
застосування вже відомих аналогів аргініну, лізину та орнітину для вивчення 
нейропептидів, глікопротеїн IIaIIIb-фібриноген взаємодій, створення метаболітично 
стабільних аналогів імуномодулючого пептиду туфціну та дизайну пептидних 
субстратів для цГМФ-залежної протеїнкінази. Конформаційно обмежені аналоги 
аргініну також застосовувались як ліганди для GPRC6A амінокислотного рецептора 
та в якості інгібіторів NO-синтази (NOS). 

 
У другому розділі наведені результати та обговорення за темою роботи. Один 

із принципів дизайну конформаційно обмежених аналогів амінокислот – це 
введення метиленового містка 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. Циклобутановмісний аналог 1 може бути побудований шляхом введення 
метиленового містка в структуру аргініну (Схема 1). Оскільки сучасні технології 
SPPS базуются на використанні Fmoc/Boc захисних груп, наш дизайн був націлений 
на Fmoc/Boc-захищений аналог амінокислоти 2.  

N
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HO2C
NH2

NH

NH2

H
N

H2N

HO2C NH2

NH

1 2

H
N

H
N

HO2C NHBoc

NBocFmoc
конформаційне 
обмеження

захисні групи для
SPPS

Схема 1. Принципи дизайну циклобутановмісних аналогів аргініну 

Незахищена сполука 1 є описаною, проте її синтез потребує важкодоступних 
вихідних речовин. Для синтезу 1 нами було запропоновано принципово інший 
підхід, що дозволяв одержати також гомолог аналогу аргініну 1 – сполуку 18  
(Схема 2). Галогенкетони 3 та 4 були одержані за відомими методиками шляхом 
реакції [2+2] циклоприєднання дихлоркетену з аліл- і гомоалліхлоридом. 
Нуклеофільна заміна атомів хлору у 3 та 4 проходила з використанням азиду натрію 
в ДМФ при 80 °С, азиди 5-6 були одержані з виходами 71-72%. В умовах реакції 
Бухерера—Берга гідантоїни 7-8 були отримані з гарними виходами (60-63%) як 
діастереомерні суміші (цис:транс = 70:30 та 2:1 відповідно для 7 та 8).  

Відносна стереохімія 7-8 була встановлена з використанням NOESY 
експериментів бензильних похідних 9-10, отриманих за схемою 3. Спроба розділити 
цис- та транс-ізомери сполук 7-10 виявилась невдалою. Лужний гідроліз 7-8 
приводив до амінокислот 11 та 12, які були виділені як гідрохлориди. Для синтезу 
Fmoc-похідних 13 та 14 типові умови Шоттена—Баумана виявились невдалими, 
тому було використано альтернативний метод, який полягав в попередньому 
утворенні Me3Si-похідної, активність якої в реакціях ацилювання є вищою. 
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Схема 2. Схема синтезу для сполук 17-18. 

Відповідні Fmoc-похідні 13-14 були одержані з гарними виходами (93-97 %), 
та використовувалися далі без будь-якої очистки. Подальше відновлення 
азидофункції дозволяє одержати аналоги орнітину та лізину 15-16.  
 

7

8

PhCH2Br
K2CO3

N3
nN

NH
O

OPh

9, n = 1, 96%
10, n = 2, 96%

9 - Z 10 - Z

 
Схема 3. Синтез похідних 9-10 та ключові NOE кореляції для підтвердження цис- і транс- 

конфігурації 

Для успішного завершення синтезу необхідно було ввести захищене 
гуанідинове угрупування в синтезовані Fmoc-амінокислоти 15-16. Найбільш 
зручним, на нашу думку, є метод введення гуанідинового угрупування через 
дизахищений гуанідинтрифлат 19. Успішний досвід з застосування 
триметилхлорсілану при введенні Fmoc-захисту було застосовано для введення 
гуанідину. Реакція між 19 та амінами спрацювала добре – кінцеві, повністю 
захищені для SPPS сполуки 17-18 були отримані з гарними виходами (41-47%) 
(Схема 2).  

Для демонстрації сумісності синтезованих похідних амінокислот зі 
стандартними методиками Fmoc SPPS, ми включили аналоги аргініну 17-18 у 
невеликий циклічний антимікробний пептид c-WFW (c-(RRRWFW) – Рисунок 1). 
Штучний антимікробний пептид c-WFW має низьку молекулярну масу і проявляє 
високу активність проти бактеріальних клітин. 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. 
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Похідні 17-18 виявилися повністю 
сумісними з протоколами Fmoc SPPS. Вісім 
пептидів, аналогів c-WFW з залишками 17-18, 
синтезували з використанням стандартних 
процедур Fmoc-пептидного синтезу. 
Антимікробна активність синтезованих 
пептидів була перевірена на культурах Грам-
негативних бактерій E. coli DH5α та Грам-
позитивних Bacillus subtilis DSM 347. Всі 
пептиди, що містять залишки 17-18, показали 
високу антибактеріальну активність, яка була 
майже ідентичною до активності  нативного c-
WFW. Очевидно, що обмеження 
конформаційної рухливості бічного ланцюга аргініну не впливає на антимікробну 
активність циклічних гексапептидів. В той же час, збереження біологічної 
активності при модифікаціях пептиду є необхідною умовою для дизайну міток для 
дослідження пептидів методом 19F-ттЯМР.   
 

Синтез та застосування фторвмісних аналогів аргініну та лізину як міток для 
твердофазного 19F-ЯМР 

 Введення фторвмісних α-амінокислот в поліпептиди використовується для 
структурного аналізу пептидів за допомогою 19F-ттЯМР. Висока чутливість 19F-
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. Дані 19F-ттЯМР отримані для фтор-міченого 
пептиду являють собою анізотропні внутрішньо молекулярні диполярні взаємодії 
та/або параметри анізотропії хімічного зсуву; Обробка цих даних дозволяє одержати 
структурні параметри пептиду. 

Як правило амінокислоти з фторовмісними залишками вводяться в пептиди за 
допомогою методів SPPS. Таким чином, 19F-мічені аналоги петидів містять залишки 
фторовмісних амінокислот, на місці природних амінокислотних залишків.  Один з 
основних критериїв дизайну 19F-міток – відповідні фторовмісні амінокислоти 
повинні бути якомога більш подібним за структуруою та властивостями до 
заміщених залишків природних амінокислот в пептиді. Ще однією важливою 
передумовою використання фторовмісної амінокислоти як мітки є чітко визначена 
просторова позиція фторвмісної групи щодо поліпептидного ланцюга. Для цього 
фторовмісна група повинна знаходитися на конформаційно жорсткому  каркасі. 
Інакше структурна інформація, одержана з допомогою 19F-ттЯМР буде 
некоректною. 

Особливо вимоги до дизайну 19F-міток досить складно виконати у випадку 
полярних та заряджених амінокислот, де фторовмісні замісники можуть привести до 
значних змін в фізико-хімічних властивостях амінокислот. Майже всі відомі 19F-
мітки були створені з метою заміщення неполярних природних амінокислот. 

Рисунок 1. Структура антимікробного 
пептиду с-WFW 
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Жодних фторзаміщених амінокислот з зарядженими бічними ланцюгами не було 
описано і розроблено для досліджень пептидів за допомогою 19F-ттЯМР.  

Принципи дизайну аналогів аргініну та лізину як 19F-міток наведені на схемі 4. 
Природній аргінін 20 та лізин 21 розглядалися як темплати для подальшого дизайну.  
Для приєднання фторвмісного замісника γ-позиція бокового ланцюга аргініну та 
лізину є найоптимальнішою, порівняно з іншими позиціями (структури 22 та 23). 
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 лізину, котра визначає 
заряджений характер лізину в пептидах при фізіологічних рН. Конформаційне 
обмеження фторвмісного фрагмента, може бути досягнуто шляхом включення -CH2-
групи між α- та γ-положеннями, що приводить до отримання амінокислот 24a-b, 
25а-b з циклобутановим фрагментом. 
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Схема 4. Принципи дизайну аналогів аргініну 24a-b та лізину 25a-b, як міток для 19F-

ттЯМР. 

Отже, сполуки 24a-b та 25a-b, виявилися найоптимальнішими з точки зору 
дизайну фторвмісних 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 19F-ттЯМР. 

Аналіз констант диполярної взаємодії CF3-групи аналогів лізину 25a-b з CF3-
групою дозволяє одержати орієнтаційні параметри пептиду в ліпідній мембрані. 
Такі мітки є корисними інструментами для вивчення мембрано-активних пептидів, 
що містять залишки лізину. Натомість, аналоги аргініну з монофтор замісником 24a-
b можуть бути корисними для вимірювання відстаней, що знаходятся в близькому 
оточенні залишку аргініну.  

Синтез аналогів лізину розпочинали з найпростіших і дешевих вихідних 
речовин, а саме з 1,1,1-трифторпропан-2-ону 26 (Схема 5). Останній було 
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перетворено на ацильований ціаногідрин 27, який використовувався для одержання 
28 шляхом термічного елімінування оцтової кислоти. 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 
29 за один раз. Подальший гідроліз нітрильної групи в 29 з наступним відновленням 
LiAlH4 приводив до спирту 30. Останній перетворювався на нітрил 31 через 
відповідний мезилат. Відновлення нітрильної групи у 31 дією LiAlH4 дозволяло 
одержати амін; Оскільки амін був летким, ми вирішили перетворити його на Boc-
захищену похідну 32. Розщеплення подвійного зв'язку в 32 за допомогою NaIO4-
RuCl3 приводило до Boc-N-захищеного амінокетону 33.  
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Схема 5. Синтез 36a-b, та їх ортогонально захищених аналогів 

Для одержання суміші діастереомерних ацетилпохідних амінонітрилів 34a-b 
використовувалась модифікована реакція Штрекера, де в якості водовіднімаючого 
агенту та м'якої кислоти Льюїса застосовувався тетра-ізо-пропілат титану, з 
наступною обробкою проміжного амінонітрилу оцтовим ангідридом. Одержану 
суміш (34a:34b = 3:1) було розділено на 
чисті діастереомери за допомогою  
колонкової хроматографії; основний 
ізомер ідентифікували як (Z) за 
допомогою ЯМР та 
рентгеноструктурного аналізу (Рис. 2). 

Повнй гідроліз одержаних 
амінонітрилів приводив до аналогів лізину 
35a-b. Для того щоб використовувати Рисунок 2. молекулярна будова 34а 
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синтезовані аналоги лізину в Fmoc-SPPS, аміногрупи в 35a-b повинні мати 
ортогональні Boc/Fmoc-захисні групи. Для селективного захисту необхідно 
вирішити проблему диференціації двох аміногруп 35a-b, що стало можливим після 
детального вивчення їх реакційної здатності. Так, дійсно, α-аміногрупа повинна 
бути менш схильною 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. Ди-трет-бутилдикарбонату при низькій 
температурі (-15 °С); лише слідові кількості Nα-трет-бутоксикарбоніл-похідного 
були знайдені на LC-MS в цих умовах. Подальша обробка реакційної суміші (без 
виділення проміжних сполук) FmocCl при кімнатній температурі привела до 
утворення повністю захищених сполук 36a-b ((Z)/(E)-TCBLys). 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. 

Аналоги лізину (Z)/(E)-TCBLys, перевірили на сумісність з Fmoc-SPPS 
шляхом синтезу заміщених аналогів антимікробного пептиду PGLa(Nle). Цей 
пептид є типовим представником α-спіральних амфіфільних пептидів і був обраний 
нами як найкращий об'єкт для валідації лізинової 19F-мітки. Залишки лізину 
PGLa(Nle) в позиціях 12, 15 та 19 були успішно заміщені амінокислотами (Z)-
TCBLys та (E)-TCBLys; в цілому було одержано 6 мічених аналогів (Таблиця 1). 
Стандартні протоколи Fmoc-SPPS були використані для напівавтоматичного 
пептидного синтезу, в якому тільки 19F-мітки (Z)/(E)-TCBLys були введені вручну з 
використанням їх мінімального надлишку (1,4 екв.). Незважаючи на те, що (Z)/(E)-
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 (Z)/(E)-TCBLys є повністю сумісними з Fmoc-SPPS. 
 
Таблиця 1. PGla(Nle) та його синтезовані аналоги 

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 

 
Однією з головних цілей розробки (Z)/(E)-TCBLys було отримання 19F-міток 

зі структурою та властивостями, подібними до лізину. Як перший критерій оцінки 
подібності, ми оцінили основність ε-аміногрупи 19F-мітки, використовуючи 19F-
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ЯМР-титрування. Одержані значення pKa ε-аміногрупи в залишках (Z)/(E)-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.  

Загальний вплив заміни Lys/(Z)/(E)-TCBLys, а саме структурні збурення в 
пептиді, додатково оцінювали за допомогою спектроскопії кругового дихроїзму 
(рис. 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 аналогів PGla(Nle). Тому ми зробили висновок, що залишки діастереомерів 
(Z)/(E)-TCBLys подібні до залишків лізину в плані їх структурного впливу на 
PGla(Nle). 

 
Рисунок 3. Властивості мутантів Lys/(Z)/(E)-TCBLys PGLa(Nle). (а) спектри кругового 

дихроїзму у водному середовищі (ліворуч: фосфатному буфері - PB, рН = 7,4, 25 ° С) та в 
середовищі детергенту (праворуч: міцели lyso-MPC в фосфатному 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; 

 
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  (Z)/(E)-TCBLys, було визначено мінімальні 
інгібуючі концентрації (МІК) для мутантів Lys/(Z)/(E)-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 МІК 19F-мічених пептидів 
були близькими до значення вихідного пептиду (рис. 3, б), можна з упевненістю 
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зробити висновок, що  (Z)/(E)-TCBLys не впливають на ключову біологічну 
функцію PGLa(Nle) при їх введенні в пептид замість лізину. 

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. Використовуючи однакові умови, ми 
виміряли спектри 19F-ттЯМР всіх (Z)/(E)-TCBLys-заміщених пептидів в 
орієнтованому бі-шарі з 1-2-диміристоїл-сн-гліцеро-3-фосфохоліну (DMPC). Ми 
спостерігали три різні орієнтаційні стани 19F-мічених пептидів при різних 
температурах. Ці дані повністю узгоджуються з попереднім дослідженням. Слід 
зазначити, що точність вимірювань орієнтаційних параметрів зростає при 
одночасному застосуванні полярних та неполярних 19F-міток. 

 
Синтез циклобутановмісного аналогу аргініну, як моно-фтор-мітки для 
вивчення мембрано активних пептидів за допомогою 19F-ттЯМР 

Синтез було розпочато згідно детально розробленого ретросинтетичного 
аналізу. Спочатку проводилося утворення циклобутанового кільця (Схема 6); 
циклобутановмісний кетон 37 був одержаний за описаною методикою. Проміжну 
сполуку – алкен 38 – було легко одержано з 37, використовуючи реакцію Віттіга. 
Введення фтору проводилось шляхом бромфторування 38 дією NBS-Et3N·3HF. 
Реакція проходила гладко та з хорошою регіоселективністю, а продукт цієї реакції 
39 був отриманий з виходом 81%. Реакція бромфторування також дозволила 
створити бромметильну групу, яка використовувалася пізніше для введення 
гуанідинової групи. Нуклеофільна заміна атома брому в 39 азидом натрію в DMF 
при 80 °С, з подальшим каталітичним гідруванням одержаного азиду приводили до 
первинного аміну 40 (88% з розрахунку на дві стадії). Було виявлено, що сполука 40 
легко вступає в внутрішньо молекулярну циклізацію, що супроводжувалося 
переетерифікацією в присутності метоксиду натрію в метанолі, даючи при цьому 
біциклічну сполуку 41. Молекулярна будова 41 була підтверджена рентгенівською 
кристалографією. Було зроблено припущення, що утворення 41 буде корисним для 
внутрішньо молекулярної диференціації двох карбоксилатних груп в 40. 
Шестичленні лактами, як правило, більш стійкі до лужного гідролізу, ніж естери, 
тому сполуку 40 можна вибірково модифікувати лише за метилкарбоксилатною 
функцією. Крім того, утворення лактаму 41 дозволило б нам уникнути розділення 
діастереомерів на наступних етапах синтезу. Лужний гідроліз метилкарбоксилату в 
41 і перегрупування Курціуса приводило до трет-бутоксикарбоніл-похідного 42, 
який був перетворений у діастереомерно чисту диамінокислоту 43 шляхом простого 
кип’ятіння в 6N HCl. 

Останні стадії синтезу – це формування захищеного гуанідинового фрагмента, 
а також Fmoc-захисту α-аміногрупи в 43. Регіоселективне введення гуанідинової 
функції без будь-якого попереднього захисту α-аміногрупи було проведено 
додаванням N'-ди-(трет-бутоксикарбоніл)-1Н-піразол-1-карбоксамідину 46 до 
розчину Me3Si-похідного 44 в CH2Cl2. Наступне додавання FmocCl до реакційної 
суміші приводило до утворення цільової сполуки 45 – FCB-Arg. Наші припущення 
щодо регіохімії перетворення 43 → FCB-Arg були підтверджені спектрами 1Н-13С-
HMBC сполуки FCB-Arg.  
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В якості модельного пептиду ми використали катіонний мембрано-активний 
пептид Темпорін А (FLPLIGRVLSGIL-NH2). Єдиний заряджений бічний ланцюг, а 
саме аргініновий, є суттєво важливим для антимікробної дії та селективності щодо 
мембран. Оскільки 24a-b (Схема 4) розроблялись як аналоги аргініну, ми 
використали FCB-Arg для синтезу Темпоріну А, де Arg7 був замінений на FCB-
Arg. 
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1) NaN3, DMF, 80 °C;
2) 1 atm H2, 5% Pd-C

1) KOH, MeOH-H2O 
2) DPPA, Et3N, PhMe, 
tBuOH, ~110 °C

CH3ONa, CH3OH, 
reflux, 24 h;

6N HCl

TMSCl, DIPEA, 
CH2Cl2

CO2i-Pr
CO2i-Pr

Et3N·3HF, NBS, 
CH2Cl2

α

37 38

3940

41 42

4345 - FCB-Arg

NHTMS
CO2TMS

F

NHTMS
44

1) 46, r.t., 72 h; 
2) FmocCl, r.t., 12 h.

 
Схема 6. Одержання моно-фтор-аналогу аргініну, придатного для SPPS 

 
Для синтезу аналогу Темпоріну А ми застосували типові методики Fmoc-

SPPS. Мічений Темпорін А після зняття зі смоли, зняття всіх захисних груп та 
очищення з допомогою ВЕРХ було одержано у вигляді одного діастереомеру з 
виходом 15% і чистотою >95%. Часи утримування міченого та вихідного Темпоріну 
А на зворотній фазі С18 були майже ідентичні, що свідчить про їх подібну 
гідрофобність. 

Вторинну структуру міченого пептиду було вивчено за допомогою 
спектроскопії кругового дихроїзму. Порівняння міченого та вихідного Темпорінів А 
показало, що обидва пептиди проявили майже однакові конформаційні властивості 
у фосфатному буфері та в присутності міметиків мембран; Було виявлено, що 
обидва пептиди є неструктуровані у водному буфері (50 мкМ, 20 мМ PB, рН 7,4, 40 
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°C), і формують 60-70% α-спіралі в присутності мембранних міметиків (Рис. 4). Як і 
очікувалося, у всіх середовищах інтенсивність сигналу міченого Темпоріну А була 
занижена (порівняно з такою ж молярною концентрацією вихідного Темпоріну А), 
внаслідок відсутності хірального центру в FCB-Arg. Таким чином, було показано, 
що заміна Arg / FCB-Arg не призводила до суттєвих збурень у вторинній структурі 
міченого пептиду порівняно з нативним Темпоріном А.   

 
Рисунок 4. Спектри кругового дихроїзму в різних середовищах, що імітують мембрану: а) 

нативний Темпорін А; б) 19F-мічений Темпорін А 
Наступним етапом роботи було порівняння антимікробної активності 

пептидів, шляхом визначення мінімальних інгібуючих концентрацій (МІК) проти 
штамів Грам-позитивних (Staphylococcus aureus) і Грам-негативних (Escherichia coli) 
бактерій (Рис. 5, а). Також було 
досліджено концентраційну залежність 
гемолітичної активності пептидів з 
використанням еритроцитів людини 
(Рис. 5, б). Результати дослідження 
показали, що біологічна активність 
пари Темпорін А/FCB-Arg-Темпорін А  
була по суті ідентична, що дозволяє 
зробити висновок про повну 
функціональну еквівалентність 
Arg/FCB-Arg заміни. 

Щоб оцінити розроблену 19F-
мітку FCB-Arg з точки зору 
придатності до спектроскопії 19F-
ттЯМР, було проведено дослідження 
міченого аналогу Темпоріну А  в 
умовах, що імітують мембрану. Як 
модельну мембрану було обрано 
макроскопічно орієнтований 1,2-
димірістоїл-sn-гліцеро-3-фосфохолін 

Рисунок 5. Функціональне порівняння міченого 
та нативного Теморінів А: (а) Одержані 
значення МІК, що  визначали за допомогою 
послідовного розбавлення; (б) Дані гемолізу на 
еритроцитах людини. 
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(DMPC) нанесений на скляну пластинку згідно стандартних методик. Дослідження 
методом 19F-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 19F-ЯМР являв собою вузький 
синглет (Рис. 6, б).  

 
 

Рисунок 6. Спектри твердотільного ЯМР для макроскопічно орієнтованого біс-ліпідного шару 
DMPC з FCB-Arg-міченим Темпоріном А: (А) спектри твердотільного 31P-ЯМР, що 
підтверджують формування впорядкованого біс-шару при різних концентраціях пептиду (P/L = 
співвідношення пептид/ліпід); (Б) спектри 19F-ттЯМР при P/L = 1/20, записані для двох 
орієнтацій зразку -  n-нормаль орієнтована вздовж вектору зовнішнього магнітного поля  Bo та 
біс-ліпідного шару. 

 Цілісність мембрани при цьому зберігалась – в обох зразках (P/L = 1/200 та 
P/L = 1/20), оскільки сигнал 31P-ЯМР відповідав макроскопічно орієнтованому 
DMPC (Рис. 6, а). Анізотропія хімічного зсуву 31P знижувалась із збільшенням 
концентрації пептиду, внаслідок пептид-ліпідних взаємодій, але навіть при P/L=1/20 
пептид і ліпід залишалися в орієнтованому стані. Аналогічну поведінку раніше 
спостерігали для інших 19F-мічених аналогів пептиду Темпоріну А. 

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

Arg було оцінено як інструмент для оцінки відстані між залишками аргініну та 
молекулярним середовищем методом 19F-ттЯМР. В рідкокристалічному, повністю 
гідратованому середовищі, нам вдалося виявити перенесення поляризації з ядер 1Н 
води до ядер 19F міченого пептиду (рис. 7), опосередкованого диполярними 
взаємодіями 1H-1H і 1H-19F. З іншого боку, ми не виявили жодного контакту між 
катіонно-міченим залишком і аніонними фосфатними групами ліпідів в 
експериментах 31P-19F REDOR. 

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 в сторону від мембрани. Таке розташування пептиду підтверджується 
раніше одержаними даними 
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Рисунок 7. Детекція ЯМР контакту шляхом вимірювання перенесення спінової поляризації з ядер 
1Н води до ядер 19F на мічений пептид (пептид / DMPC, P/L = 1/20, 40 °C). (A) Поляризація води 
1Н (виділена за допомогою T2-фільтра) могла досягати ядер 1Н пептиду шляхом спінової дифузії і 
послідовно переносилась до 19F через кросс-поляризацію 1H-19F. При збільшенні часу спінової 
дифузії сигнал 19F (А) росте експоненціально (константа швидкості 3,18 ± 0,25 с-1). (B) Кореляція 
сигналу 1H (1H води при 4,7 м.д.) з 19F-сигналом після дифузії за допомогою 1H-1H, та наступної 
1H-19F крос-поляризації. 

 
 

Введення дифторметильного фрагменту – шлях до одержання нових 
дифторметилвмісних аналогів амінокислот 

Дифторметильна група (CF2H) має нерозкритий потенціал для дизайну 
амінокислот як потенційних 19F-міток. Одна із причин цього – складніші методи 
синтезу CF2H-аналогів порівняно з відповідними CF3- та F-аналогами.  

У пошуках зручного методу дифторметилювання ми вирішили використати 
триметилсилілдифторметан (Me3SiCF2H) як джерело CF2H групи. Me3SiCF2H є 
комерційно доступним і легко перетворює альдегіди на відповідні 
дифторметилвмісні спирти. В той же час аналогічні перетворення кетонів, особливо 
здатних до енолізації, не були відомими. Метод прямого дифторметилювання 
кетонів є особливо цінним для перетворення циклобутанонів в відповідні CF2H-
похідіні. Це відкривало б нові можливості для синтезу ряду циклобутановмісних 
амінокислот з CF2H-фрагментом.  

Наші початкові спроби провести нуклеофільне дифторметилювання кетонів 
базувались на використанні Me3SiCF2H, як джерела дифторметил-аніону і CsF як 
ініціатора. Було зроблено припущення, 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. ГМФТА або N,N’-
диметилпропілсечовини. 
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Перші досліди показали позитиний ефект додавання ГМФТА на перебіг 
реакції дифторметилювання. Варіювання умов реакції показало оптимальне мольне 
співвідношення Me3SiCF2H/ГМФТА/ CsF = 2/5/0,3; в цих умовах спостерігали 
найбільш повне перетворення кетону. 

Застосування знайденої загальної процедури дифторметилювання до 
різноманітного набору кетонів дозволило одержати ряд фторвмісних спиртів (Рис. 
9). Ми виявили, що ациклічні кетони і семи-, шести- і п'ятичленні циклічні кетони 
реагують добре (сполуки 48-52, 54-60), тоді як циклобутанони (сполуки 47, 53) 
дають неідентифіковані суміші сполук, імовірно, внаслідок швидкої енолізації та 
подальшої конденсації. 
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Рисунок 9. Синтезовані дифторметилвмісні кетони та їх виходи 

Ацетофенони та арил- і гетрарилкетони давали хороші виходи відповідних 
дифторметилових спиртів при підвищених температурах реакції. Ефіри, нітро-, 
ціано- і захищені аміногрупи добре переносили умови реакції дифторметилювання. 
Слід зазначити, що оптимізована методика дозволяла проводити масштабування 
синтезів; нам вдавалося отримувати дифторметилвмісні спирти у препаративних 
кількостях (> 100 ммоль, сполуки 57-60). 

Розроблений метод прямого дифторметилювання кетонів хоча і є зручним, 
проте було показано, що реакція не працює у випадку циклобутанонів (сполуки 47, 
53). 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. Ми вирішили вивчити дану реакцію на 
модельному об'єкті – похідному циклобутану 65. 
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Схема 7. Одержання модельного субстрату 64 та його перетворення в дифторметил-похідне 67. 
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Загалом було знайдено, що перетворення альдегіду 65 на дифторметил 
похідну 66 проходило гладко – сполуку 66 було ізольовано з виходом 98% після 
хроматографічної очистки. Також було відмічено стабільність тозильного захисту в 
умовах фторування. Далі було проведено де-тозилювання сполуки 66 – таким чином 
було продемонстровано повну сумісність тозильного захисту з умовами проведених 
перетворень – фторування альдегіду і наступне зняття захисту. Продукт реакції –  
сполуку 67 – одержано у вигляді прозорих кристалів, що було використано для 
доведення будови продукту методом рентгеноструктурного аналізу. 

 
ВИСНОВКИ 

1)      Розроблено практичний синтетичний підхід для отримання ряду 
конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну та лізину як 19F-
міток для вивчення мембраноактивних пептидів методом 19F-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) Показано 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 19F-мітки для заміщення позитивно заряджених амінокислот в 
мембрано-активних пептидах для їх дослідження методом 19F-ттЯМР спектроскопії. 

5) Показано, що одночасне використання неполярних та заряджених 19F-міток 
значно підвищує точність методу 19F-ттЯМР в структурних дослідженнях 
мембраноактивних пептидів. 

6) Запропоновано принципово нову мітку на основі моно-фтор аргініну (FCB-
Arg) для оцінки міжмолекулярних взаємодій в мембрано зв’язаних пептидах. 

7) Вперше розроблена нова методика прямої реакції дифторметилювання 
кетонів, здатних до енолізації, з застосуванням триметилсилілдифторметану. Було 
продемонстровано, що використання основи (що є також і джерелом іонів фтору) з 
низькою розчинністю в ТГФ (CsF) і додавання ГМФТА 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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АНОТАЦІЯ 

 
Мічурін О.М. Синтез та застосування конформаційно обмежених 

циклобутановмісних аналогів аргініну, лізину та орнітину.  – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія». – 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. 

Одержані ізостери були вперше використані для досліджень антимікробних 
пептидів. Було вивчено вплив конформаційного обмеження бічних ланцюгів 
аргініну на біологічну активність протимікробних циклічних гексапептидів. 
Експериментально продемонстровано практичне застосування фторовмісних 
конформаційно обмежених аналогів аргініну та лізину для вивчення мембрано-
активних пептидів методом 19F-ттЯМР. Синтезовано серію 19F-мічених аналогів 
мембрано-активних пептидів PGla(Nle) та Темпоріну А. Для оцінки придатності 19F-
міток було проведено порівняння спектрів кругового дихроїзму та значень 
мінімальних інгібуючи концентрацій. Отримані дані демонструють мінімальний 
вплив на  структуру та функції досліджуваних пептидах при замінах природних 
амінокислот. Методом 19F-ттЯМР підтверджено орієнтацію PGla(Nle) та Темпоріну 
А в модельних ліпідних мембранах. Показано, що одночасне використання 
неполярних та заряджених 19F-міток значно підвищує точність структурного аналізу 
пептидів методом 19F-ттЯМР. 

Вперше розроблено методику для прямої реакції дифторметилювання кетонів, 
здатних до енолізації з застосуванням триметилсилілдифторметану. Показано, що 
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. 
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АHНОТАЦИЯ 
 

Мичурин О.М. Синтез и применение конформационно ограниченных 
циклобутансодержащих аналогов аргинина, лизина и орнитина. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.03 «Органическая химия». – Киевский  национальный 
университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2019. 

 
Диссертация посвящена синтезу и применению конформационно ограниченных 

аналогов аминокислот с положительно заряженными остатками аргинина, лизина и 
орнитина.  

Полученные изостеры были впервые использованы для исследований 
антимикробных пептидов. Изучено влияние конформационного ограничения 
остатков аргинина на биологическую активность противомикробных циклических 
гексапептидов. Экспериментально продемонстрировано практическое применение 
фторсодержащих конформационно ограниченных аналогов аргинина и лизина для 
изучения мембранно-активных пептидов методом 19F-ттЯМР. Синтезирована серия 
19F-меченых аналогов мембранно-активных пептидов PGla (Nle) и Темпорина А. 
Для оценки пригодности 19F-меток проведено сравнение спектров кругового 
дихроизма и значений минимальных ингибирующих концентраций. Полученные 
данные демонстрируют минимальные изминения в структуре и функциях при 
заменах природных аминокислот. Методом 19F-ттЯМР подтверждена ориентация 
PGla(Nle) и Темпорина А в модельных липидных мембранах. Показано, что 
одновременное использование неполярных и заряженных 19F-меток значительно 
повышает точность структурного анализа пептидов методом 19F-ттЯМР.  

Впервые разработана методика для реакции прямого дифторметилирования 
енолизируемых кетонов с применением триметилсилилдифторметана. Показано, что 
протокол успешно работает для циклических, ациклических, ароматических кетонов 
и является толерантным к различным функциональным группам. Отработан метод 
получения дифторметильних циклобутансодержащих производных на модельном 
субстрате. 

 
Ключевые слова: фтор, циклобутан, аргинин, лизин, орнитин, аминокислоты, 

пептиды, 19F-ЯМР спектроскопия, дифторметилирование, антимикробные пептиды 
 

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. – Manuscript. 



21 
 

Thesis for a candidate degree in chemistry speciality 02.00.03 Organic Chemistry. 
Taras Shevchenko National University of Kyiv of MES of Ukraine, 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.  

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 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 19F-ssNMR was experimentally demonstrated. 
Six 19F-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 19F-labels, the structural impact of 
Lys to trans-/cis-TCBLys substitution was evaluated using circular dichroism 
spectroscopy (CD). Minimum inhibitory concentrations (MIC) values for 19F-labeled and 
non-labeled PGla(Nle) were taken and compared. Based on these data, we concluded that 
the introduction of lysine-based 19F-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 19F-ssNMR. The simultaneous use of non-polar 
and charged 19F-labels has been shown to significantly increase the accuracy of the 
structural and orientational analysis of membrane-active peptides using the 19F-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 19F-ssNMR analysis of the 19F-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 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 
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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 19F-ssNMR. These amino acids analogues are promising 19F-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. 
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