
Вступ. Швидкий розвиток біотехнологій і
медицини викликав особливий інтерес до
кон’югатів олігонуклеотидів з іншими молеку�
лами зі специфічними властивостями — флу�
оресцентними та афінними мітками, інтерка�
ляторами, ліпофільними групами, транспорт�
ними пептидами тощо. Флуоресцентне мічен�
ня нуклеїнових кислот (НК) поступово витіс�
няє класичне введення ізотопних міток (32Р та
ін.). Флуоресцентні мітки забезпечують чут�
ливість детекції, що зіставна з радіоактивни�
ми (10�18 моль і менше), і при цьому вони є без�
печними та зручними в роботі. В автоматично�
му секвенуванні ДНК і деяких інших біоана�
літичних технологіях сьогодні застосовують
уже майже виключно флуоресцентні мітки,
зокрема флуоресцеїн, родамін, Texas Red,
ціаніни Cy3, Cy5, SYBR Green та ін. [1�3].

Кумарини — важливий клас флуоресцент�
них сполук, що мають досить широкий спектр
фізіологічної дії і тому активно використову�
ються в біології та медицині [4]. Так, кумарини
володіють антипроліферативною та цитоток�

сичною активністю [5, 6], а деякі похідні та
олігонуклеотидні кон’югати кумаринів інгібу�
ють вірус імунодефіциту людини HIV�1 [7, 8].
Кумарини широко використовують як лазерні
барвники. Їх застосування як флуорофорів у
біологічних дослідженнях дещо обмежене
порівняно з іншими барвниками. По�перше,
мітки, що випромінюють у більш довгохви�
льовій області, менше руйнують біомолекули.
По�друге, живі клітини і тканини мають влас�
ну флуоресценцію в «кумариновому» діапа�
зоні [9]. Проте в багатоколірному флуорес�
центному аналізі, що використовує одночасно
кілька флуорофорів з різними максимумами
емісії, у т.ч. імунофлуоресцентних досліджен�
нях, твердофазній гібридизації, мікроареях
НК та білків тощо, зонди із синьою флуорес�
ценцією забезпечують високу контрастність, а
їх світіння легко відрізнити від жовтої, зеленої
чи червоної флуоресценції інших флуоро�
форів [2, 3, 10]. Перевагою кумаринових спо�
лук є саме те, що вони флуоресціюють у синій
частині спектра, де випромінює обмежене чис�
ло інших міток. Для мічення НК корисним є не�
великий розмір молекул кумаринів, оскільки
такі барвники менше впливають на процес
гібридизації. Деякі з кумаринів виявились
ефективними донорами в експериментах, що
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базуються на явищі переносу енергії флуорес�
ценції (FRET) [11�13]. Крім того, кумарини —
один із небагатьох класів фотолабільних за�
хисних груп для біомолекул [14]. 

Кумарини вводять в олігонуклеотиди як
безпосередньо у процесі синтезу, так і пост�
синтетично. Для першого методу запропоно�
вані фосфітамідні реагенти ненуклеозидної
природи [15] та на основі нуклеозидів, у т.ч.
2'�аміно�2'�дезоксиуридину, ацильованого 7�гід�
рокси�3�карбоксикумарином [13], та С�рибо�
зиду похідної 7�амінокумарину, який уводили
в олігонуклеотиди для вивчення структурної
динаміки ДНК у нано� та пікосекундній ча�
совій шкалі [16]. Проте репортерні молекули
переважно приєднують постсинтетично через
аміноалкільний лінкер, уведений у біополімер.
Для цього часто використовують активовані
естери 3�карбоксикумаринів з N�гідроксисук�
цинімідом чи його сульфоаналогом [17]. Іноді
як додатковий лінкер уводять залишок 5�амі�
нокапронової кислоти [18] чи гліцину [19]. Опи�
сано приєднання кумаринів через тіофосфат�
ний зв’язок [11]. Останнім часом для кон’юга�
ції все частіше використовують реакцію цик�
лоприєднання азидопохідних кумаринів до
нуклеозидів та олігонуклеотидів, що містять
алкіновий фрагмент [20, 21], і взаємодію ази�
донуклеозидів із карбоксипохідними кумари�
нів за реакцією Штаудінгера [22]. 

Кумаринові реагенти широко застосовують
і для мічення білків та пептидів [3, 9, 23]. Так,
запропоновано зонди з α�дикарбонільним
фрагментом у положенні С�3 для специфічно�
го зв’язування з гуанідиновою групою аргініну
[24]. Описано похідну кумарину, уведення якої
у білки реакцією Штаудінгера супроводжува�
лось різким підвищенням інтенсивності флуо�
ресценції барвника [25].

Хорошими оптичними характеристиками
(інтенсивність і квантовий вихід флуорес�
ценції) володіють кумарини, що містять 7�гід�
рокси� або 7�аміногрупу, вільну чи алкільова�
ну. На їх основі розроблено ряд флуоресцент�
них зондів, де як додаткові замісники викори�
стано метильну, трифторметильну чи карбок�
симетильну групи в положенні С�4 (уводять
для підвищення фотостабільності), карбок�
сильну або карбоксиметильну при С�3 [9, 10].
Атоми фтору при С�6 і С�8 підвищують фото�

стабільність та інтенсивність флуоресценції
кумаринів [26]. Для підвищення водорозчин�
ності реагентів у кумаринове ядро вводять
сульфогрупу [10, 23]. 

Відомо, що деякі 3�гетарилкумарини мають
інтенсивну емісію [27]. Нещодавно нами запро�
поновано флуоресцентні реагенти на основі
3�тіазолілкумарину для модифікації біополі�
мерів [28]. Для зв’язування з біомолекулами у
барвники вводили карбоксильну групу. У цій
роботі ми пропонуємо нові похідні 7�гідрокси�
3�фурилкумарину, що містять карбоксиал�
кільну функцію у фурановому ядрі.

Матеріали та методи. У роботі використано
N,N'�дициклогексилкарбодиімід (DCC) і N�гід�
роксисукцинімід (HONSu) фірми «Acros»
(Бельгія), інші реагенти та розчинники вироб�
ництва «Макрохім» і «Хімлаборреактив» (Ук�
раїна). Піридин переганяли над NаОН, ДМФ
витримували над молекулярними ситами 4C.
Етиловий естер 5�ціанметилфуран�2�карбо�
нової кислоти (1) синтезували за методом [29].
Гідрохлорид метилового естеру 6�амінокапро�
нової кислоти отримали за методом [30] і пере�
кристалізували із суміші метанол�ефір (1:3). 

Препаративну колонкову хроматографію
проводили на силікагелі Kieselgel 60 (0,03�
0,07 мм, Acros), тонкошарову хроматографію
(ТШХ) — на пластинках Sorbfil ПТСХ�АФ�А�
УФ (Сорбполімер, Росія) у системі CHCl3�
MeOH 9:1. 

Протонні ЯМР�спектри записували на
спектрометрі «Mercury�400» (Varian, США) із
робочою частотою 400 МГц у ДМСО�d6, вико�
ристовуючи тетраметилсилан як внутрішній
стандарт. Величини хімічних зсувів наведено в
м.ч. Хроматомас�спектри (LC�MS) із детек�
цією позитивних і негативних іонів отримува�
ли на приладі «Agilent 1100LC/MSD SL»
(США), використовуючи на етапі хромато�
графії колонку Zorbax�C18 Rapid Resolution
HT Cartridge (2,1х30 мм, 1,8 мкм) і градієнт
0�100 % ацетонітрилу в 0,1% мурашиній кис�
лоті. Електронні спектри поглинання запису�
вали на спектрофотометрі «Shimadzu UV�
3100» (Японія), спектри флуоресценції — на
спектрофлуориметрі «Signe 4M» (Латвія).

Етил#5#(7#гідрокси#2#оксо#2Н#3#хро#
меніл)#2#фуроат (22). У 40 мл ізопропанолу
розчинили 2,4�дигідроксибензальдегід (2,18 г,
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15,8 ммоль), етил�5�ціанметил�2�фуроат (1)
(2,66 г, 14,8 ммоль) і піперидин (1,5 мл, 15,2 ммоль).
Суміш витримували 5 год при 70 °С та 20 год за
кімнатної температури. Розчин вилили у 1 М
соляну кислоту та відфільтрували оранжевий
осад. Залишок імінокумарину гідролізували в
суміші концентрованої соляної та оцтової кис�
лот (2:1, 60 мл) при 50 °С протягом двох днів.
Зелений осад відфільтрували, промили водою
та висушили (вихід 3,52 г, 78 %). Для очистки
порцію сирого продукту (2,5 г) кип’ятили в
етилацетаті (2х15 мл), залишок відфільтрува�
ли та промили EtOAc (3х10 мл). Об’єднаний
фільтрат випарили, одержавши 1,9 г жовтого
порошку (вихід 60 %). Rf 0,92. 1Н�ЯМР: δ 10,62
(с, 1H, OH), 8,35 (с, 1H, H�4), 7,68 (д, J=8,6 Hz,
1H, H�5), 7,24 (д, J=3,6 Hz, 1H, фуран), 7,17 (д,
J=3,6 Hz, 1H, фуран), 6,81 (дд, J=1,8 Hz, J=8,6 Hz,
1H, H�6), 6,73 (д, J=1,8 Hz, 1H, H�8), 4,31 (кварт,
J=7,2 Hz, 2H, OCH2), 1,36 (т, J=7,2 Hz, 3H,
CH3).

Етил#5#(7#метокси#2#оксо#2Н#3#хроме#
ніл)#2#фуроат (33). Сполуку (2) (1 г, 3,3 ммоль)
розчинили в ацетоні (30 мл, висушений над
Na2SO4), до розчину додали Na2СO3 (1,4 г) і ди�
метилсульфат (1,3 мл, 13,7 ммоль). Реакційну
суміш кип’ятили протягом 10 год, потім вили�
ли у воду (120 мл) та екстрагували етилацета�
том (150 мл). Органічний шар двічі промили во�
дою, висушили над сульфатом натрію та випа�
рили у вакуумі. Одержали 1 г порошкоподіб�
ного продукту (3). Вихід 96 %. Rf 1.

5#(7#Гідрокси#2#оксо#2Н#3#хроменіл)фу#
ран#2#карбонова кислота (44). Сполуку (2)
(1,6 г, 5,33 ммоль) розчинили у водному NaOH
(~3 %, 200 мл). Через 3 год суміш підкислили
30 мл концентрованої соляної кислоти, осад
відфільтрували, промили водою та висушили.
Залишок екстрагували гарячим етилацетатом
(5х7 мл), екстракт охолодили, продукт осади�
ли в гексан, відфільтрували та висушили.
Одержали жовтий порошок (0,85 г, 58 %). Rf

0,04. Тпл>280 °C (розкл.).
5#(7#Метокси#2#оксо#2Н#3#хроменіл)фу#

ран#2#карбонова кислота (55). Гідроліз сполу�
ки (3) (1 г, 3,18 ммоль) провели у ~3% розчині
NaOH у водно�спиртовій суміші (4:9, 130 мл,
7 год за кімнатної температури). Підкислили
розчин розведеною HCl до рН 6, розчинник ви�
парили до ~1/3 об’єму, осад відфільтрували,

промили водою та висушили. Отримали жов�
то�коричневий порошок (0,7 г, 77 %). Rf 0,04.

Метил#6#[5#(7#гідрокси#2#оксо#2Н#3#хро#
меніл)фурил#2#карбоксамідо]капроат (66). Спо�
луку (4) (0,4 г, 1,47 ммоль) і N�гідроксисукци�
німід (169 мг, 1,47 ммоль) розчинили у ДМФ
(11 мл), додали DCC (0,303 г, 1,46 ммоль) та за�
лишили на ніч при кімнатній температурі. До�
дали гідрохлорид метил�6�амінокапроату
(293 мг, 1,61 ммоль) і NEt3 (0,2 мл, 1,47 ммоль),
перемішали та залишили на 1,5 год (контроль
ТШХ). Розчин вилили у воду й екстрагували
EtOAc (100 мл). Органічний шар тричі проми�
ли водою, висушили над Na2SO4 та випарили.
Продукт очистили хроматографією на силіка�
гелі у градієнті метанолу (0�3 %) у хлороформі.
Отримали жовтий порошок (302 мг, 51 %). Rf

0,86. Тпл 238�240 °C. LC�MS: m/z 400 ([M+H]+).
1Н�ЯМР: δ 10,54 (с, 1H, OH), 8,55 (с, 1H, H�4),
8,31 (т, J=5,6 Hz, 1H, NH), 7,55 (д, J=8,4, 1H, H�5),
7,1 (д, J=3,2 Hz, 1H, фуран), 7,05 (д, J=3,2 Hz,
1H, фуран), 6,82 (дд, J=2 Hz, J=8,8 Hz, 1H, H�6),
6,73 (д, J=2 Hz, 1H, H�8), 3,59 (с, 3H, COOCH3),
3,27 (м, 2H, NCH2), 2,3 (т, J=7,6 Hz, 2H, CH2CO),
1,60 (м, 4H, (NCH2CH2CH2CH2CH2CO), 1,35 (м,
2H, (N(CH2)2CH2(CH2)2CO)).

Метил#6#[5#(7#ацетокси#2#оксо#2Н#3#
хроменіл)фурил#2#карбоксамідо]капроат (77).
Сполуку (6) (0,2 г, 0,5 ммоль) розчинили в су�
хому піридині (2,5 мл), додали оцтовий ангід�
рид (0,12 мл, 1,27 ммоль) і залишили при кім�
натній температурі на 3 год (контроль ТШХ).
Розчин випарили, залишок піридину видали�
ли випарюванням із толуолом. Продукт очис�
тили хроматографією на силікагелі у градієнті
метанолу (0�2 %) у CHCl3. Отримали жовтий
порошок (110 мг, 50 %). Rf 0,98. Тпл 153�155 °C.
LC�MS: m/z 442 ([M+H]+). 1Н�ЯМР: δ 8,65 (с,
1H, H�4), 8,37 (уш.с, 1H, NH), 7,80 (д, J=8,4 Hz,
1H, H�5), 7,24 (с, д, 2H, H�8, фуран), 7,15 (дд,
J=1,2 Hz, J=8,4 Hz, 1H, H�6), 7,1 (д, J=3,2 Hz,
1H, фуран), 3,59 (с, 3H, OCH3), 3,28 (м, 2H,
NCH2), 2,3 (с+т, 5H, Ac, CH2CO), 1,60 (м, 4H,
(NCH2CH2CH2CH2CH2CO), 1,35 (м, 2H,
(N(CH2)2CH2(CH2)2CO).

6#[5#(7#Гідрокси#2#оксо#2Н#3#хроменіл)
фурил#2#карбоксамідо]капронова кислота (88).
Похідну (4) (0,58 г, 2,13 ммоль) та N�гідрокси�
сукцинімід (0,27 г, 2,35 ммоль) розчинили у
ДМФ (15 мл) і додали DCC (0,474 г, 2,3 ммоль).
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Після закінчення активації (ніч при кімнатній
температурі) додали 6�амінокапронову кисло�
ту (0,33 г, 2,52 ммоль) і перемішували суміш
протягом доби при кімнатній температурі.
Суміш вилили у воду та екстрагували EtOAc
(150 мл), екстракт профільтрували, тричі про�
мили водою, висушили над Na2SO4 та випари�
ли. Одержали 1,1 г коричневої речовини. Си�
рий кумарин ацилювали та очистили ацеток�
си�похідну (9), як описано нижче. Очищену
сполуку (9) (130 мг, 0,31 ммоль) гідролізували
обробкою аміаком (10 %, 20 мл) протягом 20 хв,
нейтралізували розведеною соляною кисло�
тою. Розчин екстрагували ЕtOAc (100 мл), екс�
тракт перемішували 3 год із активованим
вугіллям, профільтрували, промили водою,
органічний шар висушили над сульфатом
натрію та випарили. Отримали жовто�корич�
невий порошок (112 мг, 96 %). Rf 0,06. Тпл 280 °C.
LC�MS: m/z 384 ([M�1]�). 1Н�ЯМР: δ 11,8 (с, 1H,
COOH), 10,56 (с, 1H, OH), 8,58 (с, 1H, H�4), 8,33
(т, J=6 Hz, 1H, NH), 7,58 (д, J=8,4 Hz, 1H, H�5),
7,14 (д, J=3,6 Hz, 1H, фуран), 7,10 (д, J=3,6 Hz,
1H, фуран), 6,83 (дд, J=2 Hz, J=8,4 Hz, 1H,
H�6), 6,75 (д, J=2 Hz, 1H, H�8), 3,29 (м, 2H,
NCH2), 2,23 (т, J=7,2 Hz, 2H, CH2CO), 1,61 (м,
4H, (NCH2CH2CH2CH2CH2CO), 1,4 (м, 2H,
(N(CH2)2CH2(CH2)2CO)).

6#[5#(7#Ацетокси#2#оксо#2Н#3#хроме#
ніл)фурил#2#карбоксамідо]капронова кисло#
та (99). Неочищену сполуку (8) (1,1 г) висуши�
ли двократним упарюванням із сухим піриди�
ном, розчинили у 8 мл цього ж розчинника, до�
дали оцтовий ангідрид (0,6 мл, 6,3 ммоль) та
витримали 1,5 год при кімнатній температурі.
Суміш випарили у вакуумі, залишок піридину
видалили випарюванням із толуолом. Продукт
очистили хроматографією на силікагелі у
градієнті 0�4 % метанолу в CHCl3. Одержали
аморфний коричневий порошок (0,25 г, 20 %).
Rf 0,15. LC�MS: m/z 426 ([M�1]�). 1Н�ЯМР: δ 11,8
(с, 1H, COOH), 8,67 (с, 1H, H�4), 8,39 (т, J=6 Hz,
1H, NH), 7,82 (д, J=8,4 Hz, 1H, H�5), 7,24 (м, 2H,
H�8, фуран), 7,15 (дд, J=2 Hz, J=8,4 Hz, 1H, H�
6), 7,10 (д, J=3,2 Hz, 1H, фуран), 3,29 (м, 2H,
NCH2), 2,33 (с, 3H, Ас), 2,21 (т, J=7,2, 2H,
CH2CO), 1,60 (м, 4H, (NCH2CH2CH2CH2CH2CO),
1,4 (м, 2H, (N(CH2)2CH2(CH2)2CO)).

6#[5#(7#Метокси#2#оксо#2Н#3#хроменіл)фу#
рил#2#карбоксамідо]капронова кислота (1100).

Синтез провели за методикою, описаною для
сполуки (8). Очистку виконали хроматогра�
фією на силікагелі у градієнті 0�4 % метанолу в
хлороформі. Одержали 148 мг жовтого порош�
ку (30 %). Rf 0,13. Тпл 201�202 °C. LC�MS: m/z
398 ([M�1]�). 1Н�ЯМР: δ 11,8 (с, 1H, COOH), 8,62
(с, 1H, H�4), 8,34 (т, J=6,2 Hz, 1H, NH), 7,69 (д,
J=8,8 Hz, 1H, H�5), 7,17 (д, J=3,6 Hz, 1H, фу�
ран), 7,10 (д, J=3,6 Hz, 1H, фуран), 7,01 (д,
J=2,4 Hz, 1H, H�8), 6,97 (дд, J=2,4 Hz, J=8,8 Hz,
1H, H�6), 3,9 (с, 3H, OCH3), 3,3 (м, 2H, NCH2),
2,23 (т, J=7,4 Hz, 2H, CH2CO), 1,60 (м, 4H,
(NCH2CH2CH2CH2CH2CO), 1,35 (м, 2H,
(N(CH2)2CH2(CH2)2CO)).

Метил#6#[5#(7#метокси#2#оксо#2Н#3#хро#
меніл)фурил#2#карбоксамідо]капроат (1111).
Синтез провели аналогічно до сполуки (6).
Продукт очистили хроматографією на силіка�
гелі у градієнті 75�100 % СНСІ3 у гексані.
Відповідні фракції випарили у вакуумі, отри�
мали жовтий порошок (206 мг, 60 %). Rf 0,96. Тпл

136�137 °C. LC�MS: m/z 414 ([M+H]+). 1Н�ЯМР:
δ 8,58 (с, 1H, H�4), 8,3 (с, 1H, NH), 7,65 (д,
J=8,4 Hz, 1H, H�5), 7,15 (д, J=3,6 Hz, 1H, фу�
ран), 7,07 (д, J=3,6 Hz, 1H, фуран), 6,98 (д,
J=2,4 Hz, 1H, H�8), 6,94 (дд, J=2,4 Hz, J=8,4 Hz,
1H, H�6), 3,9 (с, 3H, CH3O), 3,59 (с, 3H, COOCH3),
3,28 (м, 2H, NCH2), 2,3 (т, J=7,6 Hz, 2H, CH2CO),
1,60 (м, 4H, (NCH2CH2CH2CH2CH2CO), 1,35 (м,
2H, (N(CH2)2CH2(CH2)2CO)).

Результати та обговорення. Комерційно
доступні зонди на основі кумаринів із ви�
промінюванням у блакитній частині спектра,
що використовуються для біологічних і медич�
них досліджень, мають відносно слабку флуо�
ресценцію. Як уже зазначалося, флуорес�
центні характеристики кумаринів часто по�
кращуються при введенні гетарильного заміс�
ника в положення С�3 [27]. Ми вирішили одер�
жати 3�фурилкумарини із інтенсивною емі�
сією, придатні для ковалентного мічення біо�
молекул. На першому етапі провели порівнян�
ня інтенсивності флуоресценції серії кума�
ринів і відібрали етиловий естер 5�(7�гідрокси�
2�оксо�2Н�3�хроменіл)фуран�2�карбонової
кислоти (2) як базову структуру, на основі якої
надалі синтезували похідні, що містять кар�
боксиалкільний лінкер. У його ролі використа�
ли 6�амінокапронову кислоту, яку вводили че�
рез амідний зв’язок у положення С�2 фурано�
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вого ядра. Таке розташування лінкера обумов�
лене простотою синтезу реагентів і мінімаль�
ним впливом замісника на флуоресценцію
хромофору. Карбоксиалкільні реагенти після
відповідної активації можуть селективно
взаємодіяти з аміноалкіл�олігонуклеотидами
та іншими амінами. Оскільки реагенти містять
кислотний протон, порівнювати їхні спек�
тральні характеристики з відповідними влас�
тивостями нейтральних кон’югатів не зовсім
коректно. Тому для контролю одержали ней�
тральні естери карбоксипохідних кумаринів.
Стратегію синтезу реагентів представлено на
схемі 1. 

7�Гідрокси�3�фурилкумарини отримують
конденсацією n�гідроксисаліцилового альдегі�
ду з фурилоцтовими кислотами [31] чи ціанме�
тилфуранами [31, 32]. Останній підхід виявив�
ся єдиним описаним методом одержання клю�
чового кумарину (2), який синтезували реак�
цією 2,4�дигідроксибензальдегіду з етил�5�ці�
анметил�2�фуроатом (1) в ізопропанолі в при�
сутності піперидину. Проміжний імінокума�
рин гідролізували сумішшю концентрованих
оцтової та соляної кислот. Ця сполука мало�
розчинна у водно�органічних системах, тому
гетерогенна реакція перебігала повільно. Фу�
рани відносно нестійкі в кислому середовищі
та легко окислюються, що утруднює роботу з

ними. 7�Метоксипохідну (3) отримали метилю�
ванням кумарину (2) диметилсульфатом в
ацетоні з використанням Na2CO3 як основи.
Гідроліз естерної групи фурилкумарину (2) з
утворенням кислоти (4) провели у ~3% водно�
му NaOH. Метоксипохідна (3), на відміну від
сполуки (2), не розчинна в цій системі, тому
кислоту (5) одержали у водно�метанольному
(4:9) розчині лугу.

Для введення лінкера використали акти�
вацію СООН�групи системою дициклогексил�
карбодиімід—N�гідроксисукцинімід. Активо�
вані естери кислот (4) та (5) синтезували у
ДМФ із використанням 10% надлишку DCC і
HONSu. Після їхньої конденсації із 6�амінока�
проновою кислотою (20% надлишок) отримали
сполуки (8) і (10), що містять вільну СООН гру�
пу на відносно довгому лінкері. У процесі цієї
реакції спостерігалось утворення невеликої
кількості побічних продуктів, що містять два
та три залишки амінокислоти. Причиною цьо�
го є надлишок DCC, здатний активувати
СООН�групу продукту чи амінокапронової
кислоти. Проблеми можна уникнути за допо�
могою хроматографічної очистки активованих
естерів, проте в цій роботі очищали продукти
конденсації. Виявилось, що легше очищати 7�
ацетоксипохідні, ніж гідрокси�аналоги, оскіль�
ки менш полярні сполуки мають кращі хрома�
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тографічні характеристики. Тому для виділен�
ня сполуки (8) продукти конденсації кумарину
(4) та амінокапронової кислоти проацилювали
й виділили ацетоксипохідну (9), а вже після її
гідролізу отримали реагент (8).

Для синтезу метилових естерів (6) і (11) у
реакцію з активованими естерами кислот (4)
та (5) вводили гідрохлорид метил�6�амінокап�
роату в присутності триетиламіну. Перебіг ре�
акцій відбувався швидко та без утворення
побічних продуктів. Ацилюванням фенольного
гідроксилу гідроксикумаринів (6) і (8) оцтовим
ангідридом у піридині отримали ацетильні
похідні (7) та (9). Усі сполуки, за винятком (8),
очищували хроматографією на силікагелі. 

Будову отриманих сполук підтверджено за
допомогою мас�спектрометрії та ЯМР. Спектро�
флуоресцентні характеристики кумаринів на�
ведено в табл. 1. Спектри поглинання всіх спо�
лук подібні й характеризуються двома смуга�
ми в УФ� та видимій області. Метилювання 7�
ОН�групи майже не впливає на положення мак�
симумів поглинання, ацилювання ж гіпсохром�
но зсуває довгохвильовий максимум на 14�15 нм,
а короткохвильовий — на 11 нм. Виявилось, що
естерифікація СООН�групи практично не впли�
ває на спектральні характеристики сполук.

Усі сполуки мають інтенсивну блакитну
флуоресценцію. Закономірності залежності
положення максимумів випромінювання від
структури аналогічні тим, що спостерігаються
для спектрів поглинання. Максимуми емісії
ацетоксипохідних (7) і (9) відрізняються на
17 нм, а метоксипохідних (10) та (11) — на 3 нм
відносно гідрокси�аналогів (6) і (8). Наявність

кислотної групи не впливає на спектри флуо�
ресценції. Величина Стокового зсуву всіх спо�
лук знаходиться в межах 61�64 нм.

Описані кумаринові похідні, як і інші кар�
боксильні реагенти, призначені передусім для
модифікації високонуклеофільних аліфатич�
них аміногруп з утворенням амідного зв’язку.
Це, наприклад, уведені в олігонуклеотиди
аміноалкільні групи, залишки N�кінцевих
амінокислот та лізину білків тощо. Для реакції
кон’югації потрібно відповідним чином акти�
вувати СООН�функцію реагенту. Результати
досліджень щодо кон’югації реагентів з аміно�
алкіл�олігонуклеотидами будуть представлені
в наступній публікації. Можлива і реакція ак�
тивованих карбоксипохідних із менш нуклео�
фільними ароматичними аміногрупами, а та�
кож гідроксильними функціями, у т.ч. кова�
лентне приєднання реагентів до природних
нуклеозидів, що теж буде описано окремо. 

Отже, в роботі отримано й охарактеризова�
но серію похідних 3�фурилкумарину, які ма�
ють інтенсивну голубу флуоресценцію. Кума�
ринове ядро одержали конденсацією етил�5�
ціанметил�2�фуроату з n�гідроксисаліцило�
вим альдегідом, а далі комбінацією реакцій ме�
тилювання, ацилювання, гідролізу та конден�
сації з амінокапроновою кислотою синтезува�
ли карбоксиалкільні похідні 7�гідрокси�, 7�ме�
токси� і 7�ацетокси�3�фурилкумарину. Запро�
поновані реагенти можуть бути ковалентно
приєднані до біомолекул через аміно�, а також
гідроксильну групу. 

Надійшла в редакцію 28.10.2009 р.
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Таблиця 1
Спектральні характеристики кумаринових реагентів у метанолі

Сполука 6 7 8 9 10 11 

�abs, нм
( .10-3, M-1· -1) 

280 (10,00) 
383 (24,45) 

269 (11,05) 
368 (23,15) 

280 (9,05) 
382 (22,20) 

269 (9,85) 
368 (22,70) 

277 (9,15) 
380 (22,25) 

277 (11,05) 
380 (21,45) 

�em, нм 446 429 446 429 443 443 
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Synthesis of carboxyalkyl derivatives of 3�furylcoumarins for the fluorescent labeling of biomolecules
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Summary. Synthesis and spectral properties of a series of fluorescent reagents based on 7�substituted 3�furyl�
coumarins with intense blue emission that can be covalently linked to oligonucleotides and other biomolecules via car�
boxyalkyl linker group are described. 
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