


Введення нового фрагменту:

тіосечовинний, тіазольний, 1,2,4-триазольний, 1,2,3-

триазольний, тетразольний, пірольний, піразольний, 

амінокислотний, дитиокарбаматний, гідразоновий, 

1,2,3-триазиновий

Функціоналізація 1(2)-аміно-9,10-антрахінонів

Нові похідні з протипухлинною, 

антибактеріальною, 

протигрибковою, антиоксидантною,

антитромбоцитарною, 

антивірусною, протисудомною дією

методологія спрямованої структурної 

модифікації 1(2)-аміно-9,10-антрахінонів для 

одержання нових 9,10-антрахіноніл-

функціоналізованих похідних

Кількість публікацій за роботою: 29 статей (19 – у англомовних журналах з
імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації автора / h-
індекс роботи, згідно баз даних складає відровідно: Web of Science – 117 / 7,
Scopus– 115 / 7, Google Shcolar – 268 / 11. 2



Особливості N-ацилювання аміно-9,10-антрахінонів 

карбоновими кислотами
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Синтез N-бензоїл-N'-(9,10-діоксо-9,10-дигідро-

антрацен-1-іл)тіосечовин
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Гуанідини на основі N-[(9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-

1-іл)карбамотіоіл]бензаміду
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Синтез амінокислотних похідних

2-хлоро-N-(9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-1-іл)ацетаміду
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Тіоціанування 2-хлоро-N-(9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-1-іл)ацетаміду
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Синтез 2-[(4-оксотіазолідин-2-іліден)аміно]-9,10-антрахінону та

його 5-ариліденпохідних
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Синтез 9,10-антрахінонілдитіокарбаматів
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Синтез (1H-пірол-1-іл)-9,10-антрахінонів
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N-Бензоїл-N'-(9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-1(2)-

іл)тіосечовини у синтезі азольних систем
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Реакція 1,3-диполярного азид-алкінового циклоприєднання у 

синтезі 1,2,3-триазоліл-9,10-антрахінонів

R1 = Ph, CH2OH, 

COOCH3, COOC2H5

12Спектри ЯМР 1Н та 13С 2-(4-(гідроксиметил)-1Н-1,2,3-триазол-1-іл)-9,10-антрахінону 112 в ДМСО-d6



Гетероциклічні похідні на основі 2-ацилізотіоціанату 

9,10-антрахінону
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9,10-Антрахіноніл-1(2)-діазоній гідросульфати у 

реакції арилювання піридину
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Рис. 1. Вплив некаталітичних умов та присутності CuCl2

на співвідношення ізомерів при арилюванні піридину

гідросульфатом 9,10-антрахіноніл-діазонію 140

Рис. 2. Вплив некаталітичних умов та присутності CuCl2 на

співвідношення ізомерів при арилюванні піридину

гідросульфатом 9,10-антрахіноніл-діазонію 141



Реакція сполучення 9,10-антрахінонілдіазоній гідросульфатів

з метиленактивними сполуками
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Роздвоєний ВМВЗ у 

гідразонах антрахінону



Синтез антра[1,2-d][1,2,3]триазин-4,7,12(3H)-трионів
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Загальний вигляд сполуки 186 за

даними РСД (CCDC 1966785)



Найбільш активні сполуки з антибактеріальною та протигрибковою

активністю серед нових похідних 9,10-антрахінону

Метод дифузії в агар

in vitro

Метод серійних розведень (MIK)
перевірка

S. aureusATCC 25923 0.25 мкг/мл

S. aureusATCC 29213 0.25 мкг/мл

S. epidermidisATCC 12228 0.125 мкг/мл

S. aureusATCC 25923 0.25 мкг/мл

S. aureusATCC 29213 0.25 мкг/мл

S. epidermidisATCC 12228 0.25 мкг/мл

S. aureusATCC 25923 0.25 мкг/мл

S. aureusATCC 29213 0.5 мкг/мл

S. epidermidisATCC 12228 0.25 мкг/мл

S. aureusATCC 25923 0.25 мкг/мл

S. aureusATCC 29213 0.5 мкг/мл

S. epidermidisATCC 12228 0.125 мкг/мл
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Сполуки з антиоксидантною активністю серед нових

функціоналізованих похідних 9,10-антрахінону

in vitro:

• на гепатоцитах курячої печінки у концентрації 10-6 М щодо

впливу на процеси перикисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та

окисної модифікації білка (ОМБ)

• метод CUPRAC (визначення TEAC коефіцієнту)

перевірка
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94.2% ТБКАП у гомогенаті

курячої печінки

103% КГ у гомогенаті

курячої печінки

66.7% ТБКАП у гомогенаті

курячої печінки

68.3% КГ у гомогенаті

курячої печінки

108 % ТБКАП у гомогенаті

курячої печінки

99.6 % КГ у гомогенаті

курячої печінки



Біологічно активні сполуки серед нових

функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрахінону

Моделювання

in silico

тирозинкіназної

дії підтвержено

in vitro
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Протипухлинна дія сполук у ряду нових

функціоналізованих похідних 9,10-антрахінону

In silico прогнозування цитотоксичності

Cell Line Cytotoxicity Predictor (Pa > 30%)

Цитотоксичність in vitro на лініях клітин раку легенів (А549), передміхурової

залози (PC3), товстої кишки (HT29), молочної залози (MCF7), карциноми

гортані (Hep-2), шийки матки (HeLa), лімфоми Беркітта (Raji),

експериментальної лінії B-клітин (BL)
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 рак легенів А549 (IС50=1.03 мкмоль) 

В-лімфобластоїдна клітинна лінія, 

ініційована ЕБВ BL (СС50<0.001 

мкмоль)

 рак молочної залозиMCF7

(GI50=1.40 мкмоль) 

 рак легенів А549 (IС50=2.23 мкмоль) 

В-лімфобластоїдна лінія клітин, 

ініційована ЕБВ BL (СС50<0.001 

мкмоль)

 лінія клітин з лімфоми Беркітта

Raji (СС50<0.001 мкмоль)

 рак легенів А549 (IС50=0.93 мкмоль) 

 рак молочної залози MCF7 

(GI50=1.52 мкмоль)

 лінія клітин з лімфоми Беркітта

Raji (СС50<0.001 мкмоль)

 рак легенів А549 (IС50=6.22 мкмоль) 

В-лімфобластоїдна клітинна 

лінія, ініційована ЕБВ BL

(СС50<0.001 мкмоль)

 лінія клітин з лімфоми Беркітта

Raji (СС50<0.001 мкмоль)

 рак легенів А549 (GI50=2.94 мкмоль) 


