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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми 
Розробка методів синтезу природних сполук та їх модифікація є 

перспективною стратегією пошуку нових ефективних лікарських засобів, яка 

знаходиться на вістрі сучасних світових тенденцій. 

Аурони, 2-бензиліденбензофуран-3(2Н)-они, є мінорним класом флавоноїдних 

сполук. Незважаючи на те, що аурони складають невелику групу вторинних 

метаболітів, вони демонструють високий потенціал для терапії багатьох 

захворювань. Широкий спектр біологічної активності природних ауронів та їх 

синтетичних аналогів включає протипухлинну, антиоксидантну, антимікробну, 

противірусну, антипаразитарну активність. 

Цінні біологічні властивості ауронів значною мірою обумовлені здатністю до 

інгібування активності ATФ-залежних ферментів. При цьому біоізостерність 

бензофуранонового ядра з аденіном є визначальним фактором фармакологічної 

ефективності ауронів, а також відмінностей біологічних властивостей в порівнянні з 

ізомерними флавонами. 

 
 Поряд із всебічним дослідженням підходів до синтетичного одержання 

природних флавоноїдів і їх модифікації, а також широкомасштабним вивченням 

біологічної активності, природним ауронам було приділено значно менше уваги. 

Разом з тим, актуальність синтетичних досліджень в даній області вагомо 

обґрунтована цінними фармакологічними властивостями як природних ауронів, так і 

їх похідних.  

 Враховуючи це, розробка методів синтезу та модифікації природних ауронів є 

актуальною з погляду забезпечення структурної різноманітності сполук цього класу 

для біологічного скринінгу та розширення терапевтичного потенціалу, а також для 

удосконалення методів тонкого органічного синтезу.  

Зв'язок з науковими програмами, планами та темами  
 Дисертаційна робота виконувалась в рамках теми відділу хімії біоактивних 

азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. 

В. П. Кухаря НАН України 2014 – 2018 рр.: «Розвиток методів синтезу, дослідження 

властивостей і механізмів дії нових потенційно біоактивних сполук» (тема ЦНП 9.1-

12, № держреєстрації 0112U002657). 

Мета і завдання дослідження 

Метою роботи є розробка методів синтезу аналогів природних ауронів, а 

також нових підходів до їх модифікації для отримання на платформі ауронів 

потенційно біоактивних сполук.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 
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 встановити найбільш ефективні умови препаративного синтезу ауронів в 

залежності від наявних замісників; 

 дослідити особливості амінометилювання ауронів за участю різноманітних 

амінометилюючих агентів; 

 дослідити можливість використання похідних ауронів для введення в їх 

молекулу фармакофорних груп, конструювання нових поліциклічних систем 

на платформі бензофуранонового ядра та поєднання ауронового фрагменту з 

іншими гетероциклами; 

 виявити серед синтезованих похідних ауронів перспективні біологічно-

активні сполуки. 

Об’єкт дослідження – аурони та їх похідні. 

Предмет дослідження – синтез природних ауронів та їх аналогів; реакція 

Манніха за їх участю; хімічні перетворення основ Манніха ауронів; біологічний 

скринінг синтезованих сполук. 

Методи дослідження – органічний синтез, тонкошарова хроматографія, 

спектроскопія ЯМР (
1
Н, 

13
С, NOESY, HSQC, HMBC), ІЧ спектроскопія, біологічний 

скринінг.  

Наукова новизна одержаних результатів  
Запропоновано умови регіоспецифічного амінометилювання похідних  

6-гідроксиаурону за участю різноманітних амінометилюючих агентів, що дозволило 

одержати ряд нових основ Манніха ауронів із фрагментами вторинних та первинних 

амінів, в тому числі природного алкалоїду цитизину, а також похідні 2-бензиліден-

8,9-дигідро-7Н-фуро[2,3-f][1,3]-бензоксазин-3(2Н)-ону. Встановлено умови проті-

кання реакції біс-амінометилювання 6-гідроксиауронів. 

Показана можливість застосування основ Манніха ауронів як прекурсорів для 

введення в бензофуранонове ядро ацетоксиметильної та метоксиметильної груп. 

Досліджено взаємодію 7-амінометил-6-гідроксиауронів з енамінами, що 

дозволило вперше одержати похідні фуро[2,3-a]ксантену, фуро[2,3-f]пірано[4,3-

b]хромену та фуро[2',3':5,6]хромено[3,2-c]піридину. 

Взаємодією основ Манніха ауронів з 3-(диметиламіно)-1-(2-гідроксифеніл)-

проп-2-ен-1-онами в результаті доміно-реакції синтезовано гомоізофлафони, які 

містять залишок аурону.  

Взаємодією основ Манніха ауронів чи продуктів їх перетворень з π-донорними 

гетероциклами в результаті приєднання за Міхаелем або нуклеофільного заміщення 

синтезовано різноманітні сполуки, які містять поєднані метиленовим лінкером 

ауроновий та аза-гетероциклічний фрагменти. 

Практичне значення одержаних результатів 
В результаті комплексного дослідження похідних ауронів запропоновано нові 

перспективні інгібітори ферменту ксантиноксидази на основі ауронового скелету.  

На основі проведеного дослідження антинеопластичної активності 

синтезованих похідних аурону знайдено сполуки з високою інгібуючою дією щодо 

проліферації ракових клітин лінії РС-3, вплив яких виявився більш ніж в 10 разів 

вищим, ніж для відомого препарату цисплатину. 
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Показано можливість використання ауронів у створенні нових полімерів 

спеціального призначення для можливого застосування в оптоелектроніці та 

фотоніці. 

Особистий внесок здобувача 

Особистий внесок автора полягає в аналізі та систематизації літературних 

джерел за темою дисертації, проведенні основного обсягу експериментальних 

досліджень, аналізі значної частини спектральних даних синтезованих сполук. 

Постановка завдань, планування синтетичної роботи, висновки щодо структури 

отриманих сполук, обговорення результатів дослідження та формулювання 

висновків дисертаційної роботи проводились спільно з науковим керівником  
к. х. н., с. н. с. М. С. Фрасинюком. Окремі експериментальні дослідження, 

узагальнення одержаних результатів, формулювання наукових висновків проведені 

спільно з д. х. н., доц. С. П. Бондаренко (Національний університет харчових 

технологій). 

Автор висловлює вдячність Wen Zhang, Yanqi Xie, Zachary M. Martin, Xianfeng 

Cai, Michael V. Fiandalo, James L. Mohler, Chunming Liu, David S. Watt, Vitaliy M. 

Sviripa (University of Kentucky, Lexington, USA) за проведене дослідження 

цитотоксичної дії синтезованих сполук, д. х. н., проф., чл.-кор. НАН України  
А. І. Вовку, к. х. н. О. В. Музичці, к. х. н. О. Л. Кобзарю (відділ механізмів 

біоорганічних реакції, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря 

НАН України) за вивчення антиоксидантої активності ауронів,  
к. х. н. В. І. Виноградовій за добування з рослинної сировини алкалоїду цитизину 

(Институт химии растительных веществ АН Республики Узбекистан). 
Апробація результатів дисертації 
Результати дисертації було представлено на: 81 Міжнародній науковій 

конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – 

вирішенню проблеми харчування людства в ХХІ столітті» (м. Київ, 2015),  

8
th 

 International Chemistry Conference Toulouse-Kiev (м. Тулуза, Франція, 2015),  

VІ Українській конференції «Домбровські хімічні читання-2015» (м. Чернівці, 2015), 

International Scientific Congress “Modern directions in chemistry, biology, pharmacy and 

biotechnology” (м. Львів, 2015), Дев’ятій Українській науковій конференції 

студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю (м. Вінниця, 2016), 8
th
 

Central European Congress on Food 2016 (м. Київ, 2016), ХХІV Українській 

конференції з органічної хімії (м. Полтава, 2016), ІХ
th 

 International Conference in 

Chemistry Kiev-Toulouse (м. Київ, 2017), XX International Symposium «Advances in the 

Chemistry of Heteroorganic Compounds» (м. Лодзь, Польща, 2017), ХІІІ 

Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, 

(м. Харків, 2018).  

Публікації 

За темою дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових робіт, серед них 5 

статей у фахових наукових виданнях та тези 12 доповідей на міжнародних, 

українських та регіональних конференціях. 
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Структура та обсяг дисертації 

Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, загальних 

висновків та списку використаних джерел, що містить 224 найменувань. Роботу 

викладено на 163 сторінках друкованого тексту, вона містить 47 схем, 2 таблиці та 

10 рисунків. Повний обсяг дисертації 194 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету та завдання дослідження, наведено основні методи 

дослідження, вказано на зв'язок роботи з науковими програмами, планами та 

темами, наукова новизна отриманих результатів та їх практичне значення, 

особистий внесок здобувача, апробація результатів дисертації.  

У першому розділі «Методи синтезу та хімічні властивості ауронів» 

поданий огляд літератури стосовно відомих на цей час методів отримання ауронів, а 

також досліджень їх хімічних властивостей. Аналіз літературних даних показав, що 

не зважаючи на певні досягнення в цьому напрямку дослідження, все ще існує 

потреба в розробці зручних та препаративних методик синтезу ауронів та їх 

похідних.  

У другому розділі «Синтез природних ауронів та їх аналогів» наведено 

результати дослідження щодо розробки зручних, препаративних методик синтезу 

найпростіших природних 6-гідроксиауронів, 4,6-дигідроксиауронів та їх аналогів, а 

також 2'- та 4'-карбоксиауронів.  

Для синтезу 6-гідроксиауронів та 4,6-дигідроксиауронів був обраний найбільш 

універсальний та поширений метод альдольно-кротонової конденсації  

1-бензофуран-3(2Н)-онів з ароматичними альдегідами. Вихідні 1-бензофуран-3(2Н)-

они 1 було синтезовано в умовах реакції Гьоша. Встановлено, що умови реакції їх 

конденсації з ароматичними альдегідами залежать від наявності гідроксильних груп 

в молекулі альдегіду (Схема 1). Так, для одержання ауронів 2-4, що містять 

метоксигрупи, метилендіоксигрупу, нітрогрупу або аміногрупу в кільці В, 

найефективнішим виявилось проведення реакції під дією КОН в суміші ДМФА-

EtOH при кімнатній температурі. У випадку використання 4-гідроксибензальдегіду 

та 4-гідрокси-3-метоксибензальдегіду при проведенні реакції конденсації в 

присутності лугу не вдалось виділити цільові аурони. Виявилось, що для синтезу 

ауронів 2-4, які містять гідроксильну групу в кільці В, придатний кислотний каталіз 

реакції. Такі сполуки, в тому числі й природні 6,4'-дигідроксиаурон (гіспідол) та 

6,4'-дигідрокси-3'-метоксиаурон, вдалося одержати при кип’ятінні суміші 

бензофуранонів 1 з ароматичними альдегідами в EtOH під дією HCl. 

Реакція конденсації з утворенням 4,6-дигідроксиауронів 5 найкраще протікала 

за умов лужного каталізу, а саме при кип’ятінні суміші 4,6-дигідрокси-

бензофуранону з ароматичними альдегідами в EtOH під дією КОН (Схема 1). 

Важливо, що в цьому випадку лужний каталіз виявився придатним навіть при 

використанні 3-гідрокси-4-метоксибензальдегіду. 

Реакція конденсації в усіх випадках протікала стереоселетивно з утворенням 

лише одного ізомеру, який має Z-конфігурацію екзоциклічного подвійного зв’язку.  
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Схема 1 

 
Важливо зазначити, що здатність Z-ізомерів до фотоізомеризації у відповідні 

Е-ізомери при їх УФ-опроміненні відкриває можливості для створення на основі 

ауронів полімерів спеціального призначення, що можуть бути застосовані в 

оптоелектроніці та фотоніці. 

Відомо, що карбонові кислоти в ряду халконів та флавонів володіють цінними 

біологічними властивостями. В той же час аналогічні похідні ауронів не 

досліджувалися, можливо, через відсутність ефективних методів їх отримання. Тому 

значний інтерес представляв пошук простих та ефективних методів синтезу ауронів, 

що містять карбоксильну групу.  

Нами встановлено, що 2'- та 4'-карбоксиаурони також можуть бути одержані 

методом альдольно-кротонової конденсації. Було досліджено взаємодію  

6-гідроксибензофуранону та його етерів, які синтезували шляхом алкілювання 

йодометаном, металілбромідом або бензилгалогенідами в ДМФА в присутності 

поташу, з формілбензойними кислотами та їх метиловими естерами. Виявлось, що 

2'-карбоксиаурони 6 легко утворюються при конденсації бензофуранонів виключно 

з метил 2-формілбензоатом. Реакція протікає за кімнатної температури в розчині 

МеОН в присутності MeONa і супроводжується одночасним омиленням естерної 

групи. Проте 4'-карбоксиаурони 7 можливо отримати лише взаємодією 

бензофуранонів з 4-формілбензойною кислотою в аналогічних умовах, а 

використання відповідного естеру виявилось неефективним. 

 
Слід зауважити, що у випадку бензофуранону 1а в запропонованих умовах 

одночасно з конденсацією відбувається гідроліз його естерної групи з утворенням 

дикарбонових кислот типу 6 та 7 (R = CH2COOH). 
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У третьому розділі «Хімічні перетворення ауронів» наведено результати 

досліджень особливостей амінометилювання похідних ауронів за участю 

різноманітних амінометилюючих агентів, використання одержаних основ Манніха 

як синтонів для синтезу ацетоксиметильних, метоксиметильних похідних та для 

конструювання на платформі ауронів нових оксигено- та нітрогеновмісних 

поліциклічних систем, а також умов взаємодії 7-функціонально заміщених похідних 

ауронів з нітрогеновмісними гетероциклами. 

Відомо, що основи Манніха 6-гідроаксиауронів та їх гетероаналогів, які 

містять залишок третинного аміну в положенні С-7 кільця А, володіють високим 

потенціалом як протималярійні засоби. Вони також інгібують фермент PIM1, який 

розглядається як ефективна мішень в протираковій терапії. Крім того,  

4'-амінометил-3'-гідрокси-5,6-диметоксиаурони є перспективними кандидатами для 

дизайну ліків проти хвороби Альцгеймера.  

При дослідженні оптимальних умов синтезу моноамінометильних похідних  

6-гідроксиауронів встановлено, що в умовах тривіального амінометилювання при 

взаємодії ауронів із вторинним аміном та формальдегідом (формаліном або 

параформом) в EtOH навіть в присутності каталізатора цільові основи Манніха 

утворюються з низькими або помірними виходами. Крім того, за даними хромато-

мас спектроскопії в усіх випадках спостерігалось утворення 5,7-біс-амінометильних 

похідних, що може бути наслідком повторного амінометилювання через тривалий 

час перебігу реакції. Тому, як альтернативний метод, для синтезу основ Манніха 

ауронів нами були досліджені реакції з легкодоступними аміналями вторинних 

амінів. 

Виявилось, що використання аміналей дозволяє досягти значно кращих 

результатів і з високим виходом отримувати різноманітні амінометильні похідні  

6-гідроксиауронів. Так, при взаємодії 6-гідроксиауронів 2 з аміналями при 

кип’ятінні їх суміші в пропанолі-2 або 1,4-діоксані (для Ar = OCH2O) було отримано 

різноманітні основи Манніха 6-гідрокисауронів типів 8 та 9, які містять залишки 

диметиламіну, дипропіламіну, бензилметиламіну, піримідину, 1-метилпіперазину,  

4-піперазин-1-ілетанолу та морфоліну (Схема 2).  

Схема 2 
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Варто зазначити, що використання аміналів дозволяє проводити реакцію 

регіоспецифічно з утворенням лише 7-амінометилауронів. Це пов’язано з швидким 

незворотнім перебігом реакції завдяки відсутності води в реакційному середовищі і 

можливості використання еквімолярного співвідношення реагент-субстрат для 

повного завершення реакції.  

Встановлено також можливість проходження подвійного амінометилювання 

6-гідроксиауронів. Незворотня реакція з утворенням 5,7-біс-амінометильних 

похідних 6-гідроксиауронів можлива при використанні значного надлишку аміналю, 

кількість якого залежить від його реакційної здатності. Для деяких аміналей нами 

визначено оптимальні співвідношення кількостей субстрат-аміналь, за яких реакція 

амінометилювання протікає по двох нуклеофільних центрах: для  

біс-(диметиламіно)метану – 1:4; для біс-(4-метилпіперазино)метану – 1:5; для  

біс-(морфоліно)-метану – 1:6. При кип’ятінні суміші аурону та надлишку аміналю в 

пропанолі-2 у випадку 6-гідроксиауронів 2 або 1,4-діоксані у випадку 6-гідрокси-4-

метилауронів 3 нами було з високими виходами виділено відповідні 5,7-біс-

амінометильні похідні 10-12.  

 Окремо слід відзначити особливості амінометилювання 6,4′-ди-

гідроксиауронів, в молекулах яких кільце В також активовано гідроксильною 

групою для реакцій електрофільного заміщення, внаслідок чого реакція 

амінометилювання для них може супроводжуватись атакою відразу по трьох або 

чотирьох нуклеофільних центрах. Запропонований нами метод амінометилювання 

ауронів із використанням аміналей виявився придатним для регіоспецифічного 

одержання 6,4′-дигідрокси-7-(диметиламіно)метилауронів типу 8 при взаємодії 

природних ауронів гіспідолу, 6,4′-дигідрокси-3'-метоксиаурону та їх аналога 6,4′-

дигідрокси-4-метилаурону з еквімолярною кількістю N,N-біс-(диметиламіно)метану 

при кип’ятінні їх суміші в пропанолі-2.  

 В аналогічних умовах реакція амінометилювання 6,4′-дигідрокси-7-

метилаурону протікала неселективно з утворенням суміші моно- та біс-основи 

Манніха, які ідентифіковано як 5-(диметиламіно)метильна похідна 13 та 5,3'-біс-
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(диметиламіно)метильна похідна 14, відповідно. Неселективність протікання реакції 

в цьому випадку свідчить про близьку реакційну здатність до електрофільного 

заміщення центрів С-5 та С-3'. 

Використання в аналогічних умовах інших аміналей не дозволило провести 

реакцію амінометилювання 6,4′-дигідроксиауронів регіоселективно. Проте, нами 

було запропоновано інший підхід до отримання їх 7-амінометильних похідних. Було 

встановлено, що при кип’ятінні розчину основ Манніха гіспідолу або 6,4′-

дигідрокси-3'-метоксиаурону типу 8 в 1,4-діоксані з невеликим надлишком 

первинного чи вторинного аміну відбувається реакція переамінування з утворенням 

7-амінометил-6,4'-дигідроксиауронів 9, 15 (Схема 3).  

Схема 3 

Досліджено взаємодію 6-гідроксиауронів 2 з формальдегідом та первинними 

ароматичними, арил- та гетарилалкіламінами. Знайдено, що оптимальними умовами 

регіоспецифічного амінометилювання 6-гідроксиауронів за участю первинних 

амінів є проведення реакції в пропанолі-2 з надлишком параформу в присутності 

каталітичної кількості ДМАП, що дозволяє отримати похідні 2-бензиліден-8,9-

дигідро-7H-фуро[2,3-f][1,3]бензоксазин-3(2H)-ону 16-19 (Схема 4).  

Схема 4 
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Особливості має реакція амінометилювання 6-гідроксиауронів за участю 

аміноспиртів (Схема 5). Так, при кип’ятінні 6-гідрокси-4'-метоксиаурону з  

2-аміноетанолом в пропанолі-2 в присутності надлишку параформу утворюється 

продукт 20а, який ідентифіковано як 2-гідроксиетильну похідну (форма А), що 

знаходиться в рівновазі з 6-гідрокси-7-(1,3-оксазолідин-3-іл)метилауроном (форма 

В) з переважанням 1,3-бензоксазинової форми А (в розчині ДМСО-d6). 

Амінометилювання 3-амінопропанолом та параформом протікає з утворенням 

основи Манніха 20b, для якої основною є форма В (в розчині CDCl3). 

Схема 5 

 
Скоріш за все, для похідних 8-(ω-гідроксиалкіл)-(2Z)-2-бензиліден-8,9-

дигідро-7H-фуро[2,3-f][1,3]бензоксазин-3(2H)-онів 20 характерна кільчасто-

кільчаста таутомерія. Для підтвердження існування динамічної рівноваги нами 

використано спектри NOESY синтезованих сполук. Як показано на рис. 1, разом з 

очікуваними крос-піками сигналів просторово близько розташованих метиленових 

груп СН2-7, СН2-9 та NCH2 (істинні піки NOESY) в спектрі сполуки 20а в CDCl3 

спостерігались крос-піки між сигналами відповідних метиленових груп форм А та 

В. Знаки крос-піків 7-СН2 та 2''-СН2, СН2ОН та 5''-СН2, NСН2 та 4''-СН2, на відміну 

від істинних кореляції NOESY, збігались зі знаком діагоналі. Це свідчить про 

динамічне походження цих піків. Аналогічні динамічні крос-піки між сигналами 

груп СН2-7 та СН2-2'', СН2-9 та СН2N, NСН2 та СН2-4'' спостерігались також в 

спектрі NOESY сполуки 20b в розчині ДМСО-d6. 

Враховуючи лабільність напівамінального циклу в кислому середовищі, було 

доцільно вивчити можливість отримання з похідних 2-бензиліден-8,9-дигідро-7H-

фуро[2,3-f][1,3]бензоксазин-3(2H)-ону вторинних амінів, що містять ауроновий 

фрагмент. Так, короткочасне кип’ятіння сполук 16, 17, 20 в i-PrOH в присутності 

HCl супроводжується розщепленням 1,3-оксазинового циклу з утворенням 

відповідних гідрохлоридів вторинних амінів 21 (Схема 6). 

Схема 6 
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Рис. 1. Основні кореляції в спектрі NOESY аліфатичної частини сполуки 20a 

 

Відомо, що природні флавоноїдметильні похідні алкалоїду цитизину – 

тонкінензини А та В – виявляють цитотоксичну дію по відношенню до ракових 

клітин. Це обумовлює актуальність синтезу кон'югатів цитизину та флавоноїдів. 

Тому нами була досліджена можливість використання цитизину як амінної 

компоненти для амінометилювання 6-гідроксиауронів. 

Бензофуранонове ядро 6-гідроксиауронів є достатньо реакційноздатним в 

реакціях електрофільного заміщення, тому для отримання кон'югатів цитизину та 

ауронів придатними виявились класичні умови реакції Манніха із застосуванням 

цитизину як амінного компоненту та формальдегіду (Схема 7). При кип’ятінні в 

пропанолі-2 суміші 6-гідроксиаурону 2, цитизину та параформу з каталітичною 

кількістю ДМАП реакція амінометилювання протікала регіоспецифічно з 

утворенням відповідних 7-амінометильних похідних 22. Амінометилювання за 

участю цитизину 6-гідрокси-7-метилауронів 4 з утворенням сполук 23 відбувалося 

за більш жорстких умов – в 1,4-діоксані з надлишком цитизину. Такі результати 
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можуть бути пояснені значно нижчою реакційною здатністю положення С-5 в 

молекулі 6-гідрокси-7-метилауронів.  

Схема 7 

 
Відомо, що основи Манніха є не тільки потенційними біологічно-активними 

сполуками, а й знайшли широке застосування як прекурсори для отримання інших 

похідних. Тому було досліджено використання синтезованих основ Манніха  

6-гідроксиауронів для введення в бензофуранонове ядро інших фармакофорних 

груп, а також анелювання до нього різних нітрогено- та оксигеновмісних 

гетероциклів.  

Значний інтерес викликало дослідження синтезу 7-ацетоксиметильних та  

7-метоксиметильних похідних з основ Манніха ауронів, тому що аналогічні похідні 

в ряду 7-гідроксиізофлавонів розглядаються як перспективні антинеопластичні 

агенти. Встановлено, що при короткотривалому кип’ятінні сполук типу 8 в 

оцтовому ангідриді в присутності AcOК відбувається заміщення амінного 

фрагменту основ Манніха на ацетоксигрупу одночасно з ацетилюванням 6-ОН, що 

дозволило отримати 6-ацетокси-7-ацетоксиметилаурони 24. При кип’ятінні сполук 

24 в метанолі з каталітичною кількістю конц. H2SO4 протікає гідроліз з утворенням 

6-гідрокси-7-метоксиметилауронів 25 (Схема 8).  

Схема 8 

 
 

Також досліджено поведінку в реакції ацетилювання похідних 2-бензиліден-

8,9-дигідро-7H-фуро[2,3-f][1,3]бензоксазин-3(2H)-ону 16, 17, 20. Як виявилось, 

короткотривале кип’ятіння з Ac2O в присутності AcOК сполук 16, 17 

супроводжується елімінуванням напівамінальної метиленової групи та утворенням 

N,O-діацетильних похідних 26 (Схема 9). В результаті наявності деякої кількості 

1,3-оксазолідинової форми сполуки 20а, її ацетилювання протікає з утворенням 

суміші триацетоксипохідної типу 26 (R=CH2OAc, Ar=C6H4(OMe)-4) та 6-ацетокси-7-

ацетоксиметилаурону типу 24, вміст яких складав відповідно 47 та 31% (за даними 

хромато-масс-спектроскопії реакційної суміші). Cполуки 26 також отримані при 
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ацетилюванні амінів 21 в аналогічних умовах, причому вихід діацетатів 26 був дещо 

вищим, ніж у випадку введення в реакцію похідних 8,9-дигідро-7H-фуро[2,3-

f][1,3]бензоксазин-3(2H)-ону. 

Схема 9 

 Відомо, що основи Манніха фенольних сполук є прекурсорами орто-хінон 

метидів – високо реакційноздатних сполук, які можуть бути залучені в різноманітні 

біологічні і хімічні процеси та можуть виступати в ролі гетеродієнів в реакції 

Дільса-Альдера з оберненими електронними вимогами. Враховуючи те, що орто-

хінон метиди широко застосовуються для конструювання нових гетероциклічних 

систем, важливим завданням було дослідити можливість генерації таких форм in situ 

з основ Манніха ауронів та вивчення їх реакційної здатності.  

З цією метою було досліджено взаємодію основ Манніха типу 8 з  

3-(диметиламіно)-5,5-диметилциклогекс-2-ен-1-оном 28, який є пасткою для 

виявлення орто-хінон метидів (Схема 10).  

Схема 10 
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Встановлено, що при кип’ятінні суміші сполуки 8 та енаміну 28 в розчині в 

ДМФА відбувається термічне генерування з основи Манніха орто-хінон метиду 27, 

який далі вступає в реакцію [4+2]-циклоприєднання з енаміном з утворенням 

аддуктів 29, які після елімінування диметиламіну утворюють частково гідровані 

похідні фуро[2,3-a]ксантену 30. 

Досліджено також взаємодію основ Манніха ауронів з енамінами типу 31. 

Виявилось, що при кип’ятінні суміші амінометильної похідної 8 із зазначеними 

енамінами 31 в толуені, який в даному випадку виявився більш придатним 

розчинником, ніж ДМФА, також протікає реакція Дільса-Альдера з оберненими 

електронними вимогами між термічно генерованими орто-хінон метидами 27 та 

енаміном 31 з утворенням сполук 32-34 (Схема 11).  

Схема 11 

 В даному випадку не відбувалося елімінування морфоліну від аддуктів 32-34. 

Проте, вони виявились нестійкими (виділено лише напіваміналі типу 34), і тому 

після обробки кислотою в результаті гідролізу були перетворені на похідні фуро[2,3-

a]ксантену 35, фуро[2,3-f]пірано[4,3-b]хромену 36 та фуро[2',3':5,6]хромено[3,2-

c]піридину 37 напівкетальної будови. Очевидно, відщепленню диметиламіну від 

аддуктів реакції циклоприєднання 29 сприяє наявність додаткової спряженої 

карбонільної групи. 

Незважаючи на стереоспецифічність реакції Дільса-Альдера, в спектрах ЯМР 
1
Н та 

13
С сполук 35-37 спостерігається подвоєння сигналів атомів, розташованих 

близько до асиметричних центрів, що свідчить про наявність в розчині цих сполук 

діастереомерів. Утворення двох діастереомерних пар можна пояснити явищем 

кільчато-ланцюгової таутомерії, аналогічному мутаротації в розчинах вуглеводів.  

Слід зауважити, що синтезовані поліциклічні сполуки на платформі ауронів 

предсталяють значний інтерес з точки зору їх біологічних властивостей. Адже 

відомо, що сполуки з пірано[4,3-b]хроменовою циклічною системою знижують 

вміст амілоїд β-протеїну, а хромено[3,2-c]піридинова циклічна система характерна 
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для природних алкалоїдів елеокарпіну та 3-оксоізоелеокарпіну, які володіють 

значною спорідненістю до опіоїдних рецепторів.  

Продовжуючи дослідженя взаємодії основ Манніха ауронів з енамінами, нами 

вивчено реакцію сполук 8 з 5-заміщеними 3-(диметиламіно)-1-феніл-проп-2-ен-1-

онами 38 (Схема 12). Так, при кип’ятінні в розчині ДМФА суміші основ Манніха 8 з 

енамінокетонами 38 було виділено 3-{[2-бензиліден-6-гідрокси-3-оксо-2,3-дигідро-

1-бензофуран-7-іл]метил}-4H-хромен-4-онів 41.  

 

Схема 12 

 
 

Можливим шляхом утворення сполук 41 є протікання каскаду реакцій: 

циклоприєднання між орто-хінон метидом та енаміном з утворенням нестійких 

продуктів 39, внутрішньомолекулярної атаки фенольної групи та елімінування 

диметиламіну. Альтернативним шляхом утворення сполук 41 з аддуктів 39 є 

відщеплення диметиламіну з утворенням проміжних сполук 40, які в результаті 

внутрішньомолекулярного перегрупування перетворюються на більш стійкі 

продукти 41.  

Структура виділених продуктів 41 доведена за допомогою спектрів HSQC та 

HMBS. Так, в спектрі 
1
Н-

13
С HMBС сполуки 41 (R=NHAc, Ar=C6H3(OMe)2-3,4) (рис. 

2) для атома С-8а хромонового ядра спостерігаються гетероядерні кореляції з 

атомами Н-2, Н-8 та Н-5 хромонового циклу. При цьому для атомів 
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бензофуранонового ядра спостерігаються кросс-піки лише з протонами метиленової 

групи. 

Враховуючи здатність хромонового циклу до розкриття під дією 

бінуклеофілів, доцільно було дослідити можливість утворення похідних піразолу зі 

сполук 41 при їх взаємодії з гідразином. Було показано, що при кип’ятінні суміші 

сполук 41 з водним розчином гідразину в EtOH внаслідок нуклеофільної атаки 

хромонового циклу протікає реакція його рециклізації з утворенням відповідних 6-

гідрокси-7-[(3-феніл-1H-піразол-4-іл)метил]ауронів 42 (Схема 12). 

 

 
Рис. 2. Фрагмент спектра 

1
Н-

13
С HMBS сполуки типу 41  

 

З точки зору дизайну потенційно біологічно-активних речовин актуальним 

завданням є розробка нових підходів до модифікації гетероциклічних сполук. Нами 

було досліджено можливість використання 7-функціональнозаміщених похідних  

6-гідроксиауронів як алкілюючих агентів для модифікації деяких π-донорних 

нітрогеновмісних гетероциклів. 

Як виявилось, найбільш придатними умовами N-алкілювання імідазолу та  

3,5-диметилпіразолу при їх взаємодії з 7-метоксиметилауронами 25 є проведення 

реакції при кип’ятінні суміші реагентів в EtOH. Реакція протікала повільно протягом 

32-48 годин з утворенням кон’югатів 42 та 43, відповідно. В аналогічних умовах при 

взаємодії похідних 25 з 1-метиліндолом та 1-метил-7-азаіндолом відбувалось 

алкілювання по положенню С-3 гетероциклів, що дозволило отримати відповідні 

продукти типу 44 та 45 (Схема 13).  
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Схема 13 

 

У випадку менш реакційноздатних гетероциклів 2-метилімідазо- 

[1,2-a]піридину та 6-метилімідазо[2,1-b][1,3]тіазолу як алкілюючі реагенти було 

використано основи Манніха ауронів 8. Реакція з утворенням кон’югатів 46 та 47 

протікала при значно вищій температурі – суміш основи Манніха 6-гідроксиаурону 

з гетероциклом кип’ятили в розчині дигліму.  

 

 
В четвертому розділі «Біологічна активність ауронів та їх похідних» 

наведено результати біологічного дослідження синтезованих аналогів природних 

ауронів. 

Біохіміками Університету Кентуккі (США) було досліджено здатність 

синтезованих ауронів та їх похідних інгібувати ріст ракових клітин раку простати 

лінії РС-3 та раку товстої кишки людини лінії LS174Т. В результаті проведених 

досліджень було встановлено, що деякі 6-гідроксиаурони 2 та 6-гідрокси-7-

метилаурони 4 при концентрації 1·10
-5

 М інгібують ріст клітин лінії РС-3.  

6-Гідрокиаурони 2, які мають в положенні С-4' залишок аміну, при концентрації 

1·10
-5

 М інгібують проліферацію клітин лінії LS174Т, що робить їх перспективними 

претендентами для подальшого дослідження як лікарських засобів проти раку 

товстої кишки. Антипроліферативну активність по відношенню до ракових клітин 

лінії РС-3 за концентрації 1·10
-5

 М також виявили деякі основи Манніха  
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6-гідроксиауронів 8 та 9, які містять в положенні С-7 залишки дипропіламіну, 

бензилметиламіну, 4-заміщених піперазинів і морфоліну, а також кон’югати ауронів 

та 6-заміщених хромонів 41 і синтезовані з них похідні піразолу 42.  

Проте найкращі результати при аналізі цитотоксичності на лінії ракових 

клітин РС-3 показали 6-ацетокси-7-ацетоксиметилаурони 24c та 24d, які 

пригнічують ріст злоякісних клітин більше ніж на 80% за концентрації 1·10
-5

 М. 

Крім того, вплив цих сполук на проліферацію клітин зберігається навіть при 

концентрації 1·10
-6

 М, що свідчить про їх значний потенціал як протиракових 

агентів.  

 
Співробітниками відділу механізмів біоорганічних реакцій Інституту 

біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України проведено 

цілеспрямований скринінг синтезованих 2'-карбокси- та 4'-карбоксиауронів 6 та 7 як 

інгібіторів ферменту ксантиноксидази, який є потенційною мішенню для лікування 

гіперурекемії та подагри. Встановлено, що сполуки 7 мають високий потенціал як 

інгібітори ксантиноксидази. Значення IC50 для досліджених ауронів варіювали в 

діапазоні 46 nM – 3.84 µМ. Крім того, порівнюючи дані IC50 для різних  

4'-карбокисауронів можна припустити, що ключовим фактором для інгібування 

ферменту є наявність карбоксильної групи в положенні С-4', а природа замісника в 

положенні С-6 не має значного впливу.  

П’ятий розділ є експериментальною частиною, в якій наведено методики 

синтезу аналогів природних ауронів, фізико-хімічні константи синтезованих сполук, 

спектри ЯМР та дані хроматомас-спектроскопії.   

ВИСНОВКИ 

Розроблено ефективні методи синтезу аналогів природних ауронів та введення 

фармакофорних фрагментів в їх молекули, що відкриває можливості для створення 

бібліотек сполук для біологічного скринінгу; показано перспективи синтезованих 

похідних ауронів в хімічному дизайні антинеопластичних агентів та інгібіторів 

ксантиноксидази.  

1. Запропоновано зручні препаративні методи синтезу 6-гідроксиауронів,  

4,6-дигідроксиауронів, а також 2'-карбокси- та 4'-карбоксиауронів. 

2. Знайдено умови регіоспецифічного амінометилювання 6-гідроксиауронів по 

положенню С-7 бензофуранонового ядра за участю аміналей вторинних амінів, 

первинних амінів, в тому числі аміноспиртів, та природного алкалоїду цитизину. 

Встановлено можливість протікання подвійного амінометилювання  

6-гідроксиауронів з утворенням 5,7-біс-амінометильних похідних.  
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3. Показано можливість застосування основ Манніха 6-гідроксиауронів як 

прекурсорів для введення в бензофуранонове ядро ацетоксиметильної та 

метоксиметильної груп.  

4. В результаті дослідження взаємодії основ Манніха ауронів з енамінами 

синтезовано похідні нових полігетероциклічних систем на платформі 

бензофуранонового ядра, а також сполуки, що містять поєднані метиленовим 

лінкером ауроновий та хромоновий фрагменти.  

5. Встановлено можливість застосування 7-функціонально заміщених 

похідних ауронів для алкілювання нітрогеновмісних гетероциклів та запропоновано 

ефективні методики синтезу ауронметильних похідних деяких гетероциклів.  

6. Серед синтезованих ауронів та їх похідних виявлено сполуки з високою 

антинеопластичною та антиоксидантною активністю. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Попова А.В. Синтез та властивості аналогів природних ауронів. – 

Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. – Інститут біоорганічної хімії та 

нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України, Київ, 2018. 

 

Удосконалено методики отримання 6-гідроксиауронів та 4,6-дигідрокси-

ауронів, що відкриває можливості для розширення структурної різноманітності 

синтетичних аналогів природних ауронів. Розроблено ефективну методику синтезу 

2ʹ- та 4'-карбоксиауронів, що містять різноманітні замісники в положенні С-6 

бензофуранонового ядра.  

Досліджено умови амінометилювання ауронів за участю аміналей, первинних 

амінів, в тому числі аміноспиртів, та природного алкалоїду цитизину, що дозволило 

синтезувати широкий спектр нових основ Манніха ауронів. Встановлено можливість 

протікання біс-амінометилювання 6-гідроксиауронів. 

Показана можливість використання синтезованих основ Манніха ауронів як 

прекурсорів для синтезу 6-ацетокси-7-ацетоксиметилауронів та 6-гідрокси-7-

метоксиметилауронів. 

Встановлено можливість термічної генерації орто-хінон метидів з основ 

Манніха ауронів та досліджено їх застосування як гетеродієнів в реакції Дільса-

Альдера з оберненими електронними вимогами, в результаті чого було отримано 

похідні нових полігетероциклічних систем на платформі ауронів. 

Запропоновано підходи до поєднання метиленовим лінкером ауронового 

фрагменту з фрагментами 6-заміщених хромонів та деяких нітрогеновмісних 

гетероциклів. 

Серед синтезованих ауронів та їх похідних було знайдено сполуки, що 

проявляють антинеопластичну та антиоксидантну активність.  

Ключові слова: аурон, основа Манніха, орто-хінон метид, гетеро реакція 

Дільса-Альдера, гетероцикл, синтез. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Попова А. В. Синтез и свойства аналогов природных ауронов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.10 – биоорганическая химия. – Институт биоорганической 

химии и нефтехимии им. В. П. Кухаря НАН Украины, Киев, 2018. 

 

Усовершенствовано методики получения 6-гидроксиауронов и 4,6-ди-

гидроксиауронов, что открывает возможности для расширения структурного 

разнообразия синтетических аналогов природных ауронов. Разработано 

еффективную методику синтеза 2ʹ- и 4'-карбоксиауронов, которые содержат 

разнообразные заместители в положении С-6 бензофуранонового ядра. 
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Исследовано оптимальные условия аминометилирования ауронов с участием 

аминалей, первичных аминов, в том числе аминоспиртов, и природного алкалоида 

цитизина, что позволило синтезировать широкий спектр новых оснований Манниха 

ауронов. Установлено возможность протекания бис-аминометилирования  

6-гидроксиауронов. 

Показана возможность использования синтезированных оснований Манниха 

ауронов в качестве прекурсоров для синтеза 6-ацетокси-7-ацетоксиметилауронов и 

6-гидрокси-7-метоксиметилауронов. 

Установлено возможность термической генерации орто-хинон метидов из 

оснований Манниха ауронов и исследовано их использование в качестве 

гетеродиенов в реакции Дильса-Альдера с обращенными электронными 

требованиями, в результате чего были получени производные новых 

полигетероциклических систем на платформе аурона. 

Предложено подходы объединения метиленовым линкером ауронового 

фрагмента с фрагментами 6-замещенных хромонов и некоторых азотсодержащих 

гетероциклов. 

Среди синтезированных ауронов и их производных найдены соединения, 

которые проявляют антинеопластическую и антиоксидантную активность. 

Ключевые слова: аурон, основание Манниха, орто-хинон метид, 

гетерореакция Дильса-Альдера, гетероцикл, синтез. 

 

SUMMARY 

 

Popova A. V. Synthesis and properties of natural aurone analogues. – The 

manuscript. 

Thesis for Candidate’s (PhD) degree of chemical sciences by specialty 02.00.10 – 

bioorganic chemistry. V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, 

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

Methods for the preparation of 6-hydroxyaurones and 4,6-dihydroxyaurones were 

improved, which opens the possibility for expanding the structural diversity of natural 

aurones analogues. An effective method for the synthesis of 2'- and 4'-carboxyaurones 

containing various substituents at the C-6 position of the benzofuranone core was 

developed. 

Сonditions for the aminomethylation of aurones using of aminals, primary amines, 

including amino alcohols, and the natural alkaloid cytisine were studied, allowing to 

synthesize a wide range of novel aurone Mannich bases. The possibility of bis-

aminomethylation of 6-hydroxyaurones was established. 

The possibility of using the synthesized aurone Mannich bases as precursors for the 

synthesis of 6-acetoxy-7-acetoxymethylaurones and 6-hydroxy-7-methoxymethylaurones 

was shown. 

The possibility of thermal generation of ortho-quinone methides from the aurone 

Mannich bases was established and their use as heterodienes in an inverse- electron-
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demand hetero Diels-Alder reaction was studied, resulting in the preparation of new 

polyheterocyclic systems derivatives with the aurone platform. 

The approaches of combining the aurone fragment with the fragments of  

6-substituted chromones and some nitrogen-containing heterocycles were suggested. 

Compounds that possess antineoplastic and antioxidant activity were found among 

the synthesized aurones and their derivatives. 

Key words: aurone, Mannich base, ortho-quinone methide, hetero Diels-Alder 

reaction, heterocycle, synthesis. 
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