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Εισαγωγή 

 
1. Καρκίνος 

 

Με τον όρο «καρκίνος» περιγράφεται το 

σύνολο των ασθενειών ή διαταραχών που 

χαρακτηρίζονται κυρίως από ανεξέλεγκτο 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Τα καρκινικά 

κύτταρα εξαπλώνονται είτε άμεσα στον 

παρακείμενο ιστό με «διήθηση», ή 

μεταφέρονται σε άλλες θέσεις του οργανισμού 

μέσω των αιμοφόρων αγγείων και των 

λεμφαγγείων (μετάσταση). 

Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία 

θανάτου1 ,στις Η.Π.Α. μετά τις παθήσεις του 

καρδιαγγειακού, ενώ η συχνότητά της 

αναμένεται να αυξηθεί2. Το 25% του πληθυσμού καταλήγει κάποια στιγμή 

με μια μορφή καρκίνου, ενώ μόνο το 40% αυτών των ασθενών επιβιώνει 

για μια πενταετία μετά τη διάγνωση της νόσου. Σήμερα η κλινική 

αντιμετώπιση του καρκίνου1 στηρίζεται στη χειρουργική, στην 

ακτινοθεραπεία και στη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Με τις 

μεθόδους αυτές επιτυγχάνεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων απλά 

μια προσωρινή υποχώρηση της νόσου, ενώ σε λίγες παρατηρείται ίαση ή 

παρατεταμένη ύφεση. 

 

 

2. Σύγχρονες τάσεις στη χημειοθεραπεία του καρκίνου 

 

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της 

χημειοθεραπείας του καρκίνου. Τα πρώτα χημειοθεραπευτικά φάρμακα 

εμφάνιζαν ισχυρή κυτταροτοξικότητα και προκαλούσαν σημαντικές βλάβες 

στο γενετικό υλικό τόσο των καρκινικών όσο και των φυσιολογικών 

κυττάρων. Η σύγχρονη τάση στον τομέα της χημειοθεραπείας στρέφεται 

στην εξατομικευμένη θεραπεία. 

Εικόνα 1: Καρκίνος: Ο 
ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός 
απορρυθμισμένων κυττάρων 
[Πηγή:http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Cancer] 
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Αντικειμενικός σκοπός είναι πλέον η ανακάλυψη νέων θεραπευτικών 

παραγόντων που θα κατευθύνονται επιλεκτικά σε μοριακούς στόχους που 

εμπλέκονται στην μοριακή παθολογία του εκάστοτε τύπου καρκίνου2. 

Φάρμακα όπως το Herceptin (τρανστουζουμάβη), το Gleevec (ιματινίμπη), 

το Tarceva (ερλοτινίμπη) και το Avastin (μπεβασιζουμάβη) αποτελούν 

επιτυχημένα παραδείγματα ενώσεων που αναπτύχθηκαν με βάση την 

παραπάνω στρατηγική και χρησιμοποιούνται σήμερα κατά κόρον στην 

κλινική πράξη2. 

Παρά τις προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων κατά του 

καρκίνου, η πραγματικότητα όσον αφορά τη θεραπεία του καρκίνου δε 

βελτιώνεται σημαντικά. Τα στατιστικά στοιχεία για τη δεκαετία 1990 – 2000 

δείχνουν ένα ποσοστό επιτυχίας 5% των υποψήφιων αντικαρκινικών 

φαρμάκων στην κλινική, σε αντίθεση με το σχεδόν διπλάσιο ποσοστό 

επιτυχίας (~11%) συνολικά όλων των υποψήφιων φαρμάκων2. Παλαιότερα 

οι λόγοι της αποτυχίας ήταν προβλήματα που σχετίζονταν με την 

φαρμακοκινητική και τη βιοδιαθεσιμότητα των ενώσεων, ωστόσο σήμερα 

εντοπίζονται στην ανεπαρκή θεραπευτική δράση και την τοξικότητα2. 

Συνεπώς είναι επιτακτική η ανάγκη για τον εντοπισμό νέων μοριακών 

στόχων που εμπλέκονται όσο το δυνατόν πιο καταλυτικά στην 

παθοφυσιολογία του εκάστοτε τύπου καρκίνου, όσο και νέων παραγόντων 

που να αλληλεπιδρούν με αυτούς τους στόχους αποτελεσματικά.  

 

 

3. Κυτταρικός Κύκλος 

 

Ο φυσιολογικός κυτταρικός πολλαπλασιασμός είναι απαραίτητος για τη 

διατήρηση της ομοιόστασης στον ανθρώπινο οργανισμό. Ευθύνεται για τη 

δημιουργία και τη διαμόρφωση των πολύπλοκων δομών του οργανισμού 

κατά την εμβρυική ζωή και την ανάπτυξη, για την ομαλή λειτουργία 

οργάνων όπως ο μυελός των οστών, οι θύλακες των τριχών, οι γονάδες 

και για τη διατήρηση των δομών του οργανισμού με αντικατάσταση των 

κατεστραμένων κυττάρων. Για να διασφαλιστεί ότι ένα κύτταρο θα 

διαιρεθεί σωστά, με το σωστό ρυθμό και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο,  

υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια και σημεία ελέγχου από τα οποία πρέπει να 
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διέλθει3. Η σειρά όλων των σταδίων από τα οποία διέρχεται ένα κύτταρο 

μεταξύ δύο διαδοχικών κυτταρικών διαιρέσεων ονομάζεται κυτταρικός 

κύκλος. 

O κυτταρικός κύκλος4 διαιρείται στις ακόλουθες φάσεις: τη G1, S, G2, M 

και τη φάση ηρεμίας G0. Η φάση S (synthesis) είναι η φάση κατά την 

οποία το κύτταρο διπλασιάζει το DNA του. Η φάση M (mitosis) είναι η φάση 

που το κύτταρο διαιρείται. Μεταξύ των φάσεων S και M υπάρχουν δύο 

φάσεις κενά (gaps), η G1 πριν την S φάση και η G2 πριν την Μ φάση3. Οι 

φάσεις G1, S και G2 αποτελούν όλες μαζί την μεσόφαση, την περίοδο του 

κυτταρικού κύκλου από το τέλος μιας κυτταρικής διαίρεσης έως την αρχή 

της επόμενης4. 

 

 
Εικόνα 2: Οι Φάσεις του Κυτταρικού Κύκλου  

[Πηγή: http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/cell_cycle.html]. 
 

Το κύτταρο που προκύπτει από μια μίτωση είτε εισέρχεται στη φάση G1 

ξεκινώντας ένα νέο κύκλο ή εναλλακτικά ακολουθεί τη φάση ηρεμίας G0, 

στην οποία μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα3. Για τα 

κύτταρα που εισέρχονται σε νέο κυτταρικό κύκλο, η εξέλιξη της φάσης G1 

εξαρτάται από τα ερεθίσματα που δέχεται το κύτταρο και συγκεκριμένα από 

την επικράτηση της δράσης αυξητικών παραγόντων και άλλων μιτογόνων 

ερεθισμάτων έναντι άλλων κατασταλτικών σημάτων του πολλαπλασιασμού. 

Προς το τέλος της φάσης G1, το κύτταρο διέρχεται το λεγόμενο «σημείο 

ελέγχου». Η διάβαση του σημείου ελέγχου εξασφαλίζει ότι το κύτταρο θα 
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προχωρήσει στον κυτταρικό κύκλο και το καθιστά πλέον ανεξάρτητο από 

εξωκυτταρικά ερεθίσματα3. Πριν τελειώσει η φάση G1 το κύτταρο 

ετοιμάζεται για την αντιγραφή του DNA συνθέτοντας απαραίτητα συστατικά 

όπως ένζυμα, πρωτεΐνες, νουκλεοτίδια. Καμία μορφολογική αλλαγή δεν 

παρατηρείται στο κύτταρο κατά τη φάση G1 όπως και κατά τη φάση G23. 

Ακολουθεί η φάση S που όπως αναφέρθηκε περιλαμβάνει τη σύνθεση του 

DNA. Το νεοσυντιθέν DNA ελέγχεται και επιδιορθώνεται στη φάση G2, ενώ 

παράλληλα το κύτταρο προετοιμάζεται κάνοντας τις αλλαγές που θα 

επιτρέψουν τη μετάβαση στη φάση της μίτωσης. Η μίτωση4 διακρίνεται σε 

πέντε μικρότερες φάσεις (πρόφαση, προμετάφαση, μετάφαση, ανάφαση 

και τελόφαση) κατά τις οποίες σχηματίζεται η μιτωτική άτρακτος και το 

διπλασιασμένο γενετικό υλικό διαιρείται στα δύο θυγατρικά κύτταρα . 

 

 

4. Ρύθμιση του Κυτταρικού Κύκλου: Οι Κινάσες που Εξαρτώνται 

από Κυκλίνες 

 

Η εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου υπόκειται σε αυστηρή ρύθμιση ώστε 

να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του εκάστοτε σταδίου και η ομαλή 

μετάβαση στο επόμενο. Καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο και την 

ολοκλήρωση των διαφόρων φάσεων του κυτταρικού κύκλου και στην 

ομαλή μετάβαση από τη μία στην άλλη φάση, διαδραματίζουν ορισμένα 

ετεροδιμερή πρωτεϊνικά σύμπλοκα5 με δραστικότητα κινάσης 

σερίνης/θρεονίνης. Κάθε τέτοιο σύμπλοκο αποτελείται από μία ρυθμιστική 

και μία καταλυτική υπομονάδα. Η ρυθμιστική υπομονάδα είναι μία 

πρωτεΐνη της οποίας η έκφραση είναι αυξημένη σε συγκεκριμένα μόνο 

στάδια του κυτταρικού κύκλου και ονομάζεται κυκλίνη. Η καταλυτική 

υπομονάδα (μεγέθους περίπου 34-40 kDa6) προσδίδει στο σύμπλοκο την 

ενζυμική ενεργότητα κινάσης, παραμένει όμως ανενεργή όταν δε συνδέεται 

με την κυκλίνη. Η καταλυτική υπομονάδα ονομάζεται Κινάση Εξαρτώμενη 

από Κυκλίνη (Cyclin-Dependent Kinase ή CDK). Υπάρχουν πολλές κινάσες 

στην οικογένεια των CDKs και πολλές κυκλίνες με τις οποίες προσδένονται. 

Κάθε κυκλίνη εκφράζεται σε διαφορετικό στάδιο του κυτταρικού κύκλου 

και μπορεί να προσδένεται και να ενεργοποιεί περισσότερες από μία CDKs. 

Από την άλλη πλευρά, κάθε CDK μπορεί να ενεργοποιηθεί από 
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περισσότερες από μία κυκλίνες. Επίσης τα μόρια στόχοι της κινάσης 

διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη κυκλίνη3,5,7,8. 

 

 

5. Ρόλος των CDKs 

 

Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί δεκατρείς διαφορετικές CDKs9. Οι 

περισσότερες εμπλέκονται στον κυτταρικό κύκλο, ενώ αλλές επιτελούν 

άλλες λειτουργίες στα κύτταρα. 

Λειτουργίες3,5,8,9,10,11,12 που επιτελούν οι CDKs στον κυτταρικό κύκλο: 

Τα σύμπλοκα CDK4/κυκλίνη D και CDK6/κυκλίνη D στα ηρεμούντα 

κύτταρα διαμεσολαβούν τη μετάβαση από τη φάση ηρεμίας G0 στη φάση 

G1 και στα κύτταρα που πολλαπλασιάζονται προάγουν τα αρχικά στάδια 

της φάσης G1. Ο κύριος μηχανισμός δράσης τους είναι η φωσφορυλίωση 

της πρωτεΐνης του ρετινοβλαστώματος (pRb) που εμποδίζει την 

κατασταλτική δέσμευσή της σε μεταγραφικούς παράγοντες, όπως αυτοί της 

οικογένειας E2F. Στην αρχική αυτή φωσφορυλίωση του pRb φαίνεται να 

εμπλέκεται και το σύμπλοκο CDK3/κυκλίνη C. 

Οι μεταγραφικοί παράγοντες Ε2F επάγουν τη μεταγραφή της κυκλίνης Ε, 

η οποία συγκροτεί το σύμπλοκο CDK2/κυκλίνη Ε. Το σύμπλοκο 

CDK2/κυκλίνη Ε φωσφορυλιώνει περεταίρω την pRb απενεργοποιώντας τη 

μη αντιστρεπτά. Έτσι το κύτταρο περνά το πρώτο σημείο ελέγχου του 

κυτταρικού κύκλου. Το σύμπλοκο CDK2/κυκλίνη Ε διαμεσολαβεί επίσης τη 

μετάβαση από τη φάση G1 στη φάση S, εκκινώντας τη σύνθεση του DNA 

στα σημεία έναρξης της αντιγραφής. 

Αργότερα το σύμπλοκο CDK2/κυκλίνη Α  είναι υπεύθυνο για την εξέλιξη 

της φάσης S και την απενεργοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων της 

φάσης G1. Η CDK2 συμμετέχει ακόμα στη φάση G2 και στο διπλασιασμό 

του κεντροσώματος. 

Η CDK1 συνδεόμενη με την κυκλίνη Α προάγει τη μετάβαση από τη 

φάση S στη φάση G2, ενώ σε επόμενο στάδιο συμπλεκόμενη με την 

κυκλίνη Β επάγει τη μετάβαση από την G2 στην Μ. Στη φάση της μίτωσης 

η CDK1 διαμεσολαβεί τη μετάβαση από την πρόφαση στη μετάφαση και 

ρυθμίζει την τοποϊσομεράση 2, ένα ένζυμο που συμμετέχει αποφασιστικά 

στο διπλασιασμό του DNA, χαλαρώνοντας τις υπερελικώσεις της διπλής 
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έλικας13. Στη μίτωση υπάρχουν ενδείξεις για τη συμμετοχή των κινασών 

CDK10 και CDK11. 

Η ενεργοποίηση των CDKs που ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο γίνεται 

μέσω φωσφορυλίωσης αυτών από την ενεργοποιητική κινάση των CDKs 

(CDK Activating Kinase) ή CAK, ένα πρωτεϊνικό σύμπλοκο που αποτελείται 

από την CDK7, την κυκλίνη Η και μια τρίτη υπομονάδα Mat1. Το σύμπλοκο 

CDK8/κυκλίνη C μπορεί να απενεργοποιεί την CAK φωσφορυλιώνοντας την 

κυκλίνη Η.  

 

 
 

Εικόνα 3: Ο Ρόλος των Κυκλινών και των CDKs στον Κυτταρικό Κύκλο  
[Πηγή: Trends Biochem. Sci. 2005, 30, 630-641]. 

 

Μέλη της οικογένειας των CDKs συμμετέχουν και σε άλλες λειτουργίες 

εκτός της ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου5,9. Η CAK συμμετέχει στη 

συγκρότηση ενός μεταγραφικού παράγοντα, ενώ τα σύμπλοκα 

CDK7/κυκλίνη Η και CDK8/κυκλίνη C φωσφορυλιώνουν την RNA 

πολυμεράση ΙΙ. Το σύμπλοκο CDK9/κυκλίνη Τ είναι συστατικό του 

μεταγραφικού παράγοντα P-TEFb, που παίζει σημαντικό ρόλο στον 

αναπαραγωγικό κύκλο του ιού του AIDS, HIV-114. Στη μεταγραφή 

συμμετέχει ακόμα το σύμπλοκο CDK11/κυκλίνη L. 
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Η CDK5 συμμετέχει σε μια πληθώρα νευρωνικών λειτουργιών και 

εμπλέκεται στη σηματοδότηση της ντοπαμίνης και του γλουταμινικού οξέος 

όπως και το σύμπολοκο CDK11/κυκλίνη L. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις 

που εμπλέκουν τις CDKs στην κυτταρική διαφοροποίηση και στην 

απόπτωση. Για παράδειγμα, οι κινάσες CDK1, CDK4 και CDK6 προκαλούν 

απόπτωση σε νευρικά κύτταρα. 

 

 

6. Δομή των CDKs  

 

Οι CDKs εμφανίζουν τα γενικά δομικά χαρακτηριστικά των πρωτεϊνικών 

κινασών6,9. Στο Ν-τελικό άκρο υπάρχει ένας μικρός λοβός που αποτελείται 

από β-πτυχωτές επιφάνειες, ενώ 

στο C-τελικό άκρο υπάρχει ένας 

μεγάλος λοβός αποτελούμενος 

από α-έλικες. Μεταξύ των δύο 

λοβών βρίσκεται η θέση 

δέσμευσης του ΑΤΡ, το οποίο 

αλληλεπιδρά κυρίως με την 

επιφάνεια του C-τελικού λοβού. 

Γειτονικά αμινοξικά κατάλοιπα 

καταλύουν τη μεταφορά της γ-

φωσφορικής ομάδας του ΑΤΡ 

στην κατάλληλη υδροξυλομάδα 

της πρωτεΐνης υποστρώματος.  

Δύο δομικές διαφορές των CDKs 

από την προαναφερθείσα κοινή 

δομή των κινασών τις καθιστούν 

αδρανείς όταν δεν είναι 

προσδεδεμένες σε κυκλίνες6. Πρώτον, υπάρχει ένας Τ-βρόχος ή βρόχος 

ενεργοποίησης που προβάλλει από τον C-τελικό λοβό και μπλοκάρει το 

άνοιγμα του ενεργού κέντρου, ώστε να μην μπορεί να εισέλθει το ΑΤΡ. 

Δεύτερον, κάποια αμινοξικά κατάλοιπα έχουν «λάθος» θέση στο ενεργό 

κέντρο, ώστε το ΑΤΡ να μην μπορεί να προσανατολιστεί σωστά. Η 

δέσμευση της κυκλίνης είναι αυτή που προκαλεί τις απαραίτητες 

Εικόνα 4: Τεταρτοταγής δομή της ανθρώπινης 
CDK2 από κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. Το ΑΤΡ 
παριστάνεται ως μοντέλο "σφαίρας-ράβδου". 
[Πηγή: The Cell Cycle: Principles of Control, 
1999-2007 New Science Press Ltd. page 31] 
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διαμορφωτικές αλλαγές ώστε η κινάση να καταστεί ενεργή. Οι αλλαγές 

αυτές γίνονται με τη βοήθεια δύο α ελικών6. Η PSTAIRE έλικα αλληλεπιδρά 

άμεσα με την κυκλίνη και κινείται προς τα μέσα προκαλώντας 

επαναδιευθέτηση των αμινοξικών καταλοίπων στο ενεργό κέντρο της CDK. 

Η μικρή L12 έλικα μετασχηματίζεται σε β-πτυχωτή επιφάνεια, ως 

αποτέλεσμα της δέσμευσης της κυκλίνης, αναδιατάσσοντας έτσι το ενεργό 

κέντρο και τον Τ-βρόχο. 

 Η θέση δέσμευσης του ΑΤΡ εμφανίζει συγκεκριμένα δομικά 

χαρακτηριστικά στις περισσότερες κινάσες15,16. Πρόκειται για μια στενή 

υδρόφοβη σχισμή μεταξύ των δύο λοβών, που ενώνονται με μια εύκαμπτη 

περιοχή άρθρωσης (hinge region)15,16. Η περιοχή άρθρωσης έχει συνήθως 

έναν δότη δεσμού 

υδρογόνου ανάμεσα 

σε δύο δέκτες. Μία 

άλλη περιοχή του 

ενεργού κέντρου των 

κινασών είναι ο 

βρόχος ενεργοποίησης 

που περιέχει τα 

αμινοξέα Ser, Thr και 

Tyr15. Όταν τα αμινοξέα αυτά δεν είναι φωσφορυλιωμένα, ο βρόχος 

ενεργοποίησης καταλαμβάνει μέρος του ενεργού κέντρου της κινάσης, ενώ 

όταν είναι φωσφορυλιωμένα, ο βρόχος απομακρύνεται εκθέτοντας το 

ενεργό κέντρο και επιτρέποντας  την είσοδο του ΑΤΡ. Στο Ν-τελικό άκρο 

του βρόχου ενεργοποίησης βρίσκεται μια συντηρημένη τριπλέτα Asp, Phe 

και Gly που ονομάζεται μοτίβο DFG. Το Asp του DFG μοτίβου αλληλεπιδρά 

με γέφυρα άλατος με μία Lys, η οποία με τη σειρά της αλληλεπιδρά με 

γέφυρα άλατος με ένα κατάλοιπο Glu. Και τα τρία αυτά κατάλοιπα είναι 

συντηρημένα και εμπλέκονται στην καταλυτική λειτουργία του ενεργού 

κέντρου της κινάσης. Το επάνω μέρος της θέσης δέσμευσης του ΑΤΡ 

αποτελείται από ένα βρόχο πλούσιο σε Gly (βρόχος G ή βρόχος P). Στην 

περιοχή άρθρωσης βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό, κατά κανόνα υδρόφοβο 

αμινοξικό κατάλοιπο που παίζει το ρόλο “θυροφύλακα” (gatekeeper, 

gk)15,16.  

Εικόνα 5: Δομή της θέσης δέσμευσης του ΑΤΡ στο χώρο. 
[Πηγή: J. Med. Chem. 2008, 51, 5149-71. ] 
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Το μέγεθος του gk καθορίζει 

την πρόσβαση στην υδρόφοβη 

σχισμή που βρίσκεται στο πίσω 

μέρος του σε διάφορους 

αναστολείς κινασών. Τέλος το 

ενεργό κέντρο των κινασών 

διαθέτει και μια επιπλέον 

διαμόρφωση, κατά την οποία το 

μοτίβο DFG περιστρέφεται έξω 

από τη θέση δέσμευσης του ΑΤΡ, 

αποκαλύπτοντας μια επιπλέον 

υδρόφοβη σχισμή15,16. Η 

διαμόρφωση αυτή λέγεται DFG-

out. 

Η πρόσδεση του ΑΤΡ στο 

ενεργό κέντρο των κινασών σταθεροποιείται11 με πλήθος δεσμών 

υδρογόνου και ιοντικών αλληλεπιδράσεων των φωσφορικών ομάδων με 

διάφορα αμινοξέα της θέσης δέσμευσης, καθώς και με δεσμούς υδρογόνου. 

Κατά τη δέσμευση του ΑΤΡ στην CDK2 αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου  

μεταξύ της ριβόζης και των καταλοίπων Asp86 (δύο φορές) και Gln131 και 

μεταξύ του πουρινικού δακτυλίου και των καταλοίπων Leu83, Glu81 και 

Wat541. Δυνάμεις Van der Waals σε διάφορα σημεία σταθεροποιούν την 

πρόσδεση του ΑΤΡ. 

 
 
Εικόνα 7: Αλληλεπιδράσεις του ΑΤΡ με το ενεργό κέντρο της CDK2. Διακεκομένες 

γραμμές: δεσμοί υδρογόνου, γραμμές με τελείες: δυνάμεις Van der Waals [Πηγή: Pure 
Appl. Chem. 1998, 70, 555-65]. 

Εικόνα 6: Δισδιάστατη απεικόνιση του 
ενεργού κέντρου των κινασών. Βόρεια 
εντοπίζεται η περιοχή άρθρωσης. 
Νοτιοανατολικά το αμινοξύ θυροφύλακας. 
Νότια ο βρόχος ενεργοποίησης. Νοτιοανατολικά 
η καταλυτικά ενεργή γέφυρα άλατος. 
[Πηγή: J. Med. Chem. 2008, 51, 5149-71.] 
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7. Ρύθμιση των CDKs 

 

Η ενζυμική δραστικότητα των CDKs τροποποιείται φυσιολογικά από 

διάφορους ενδογενείς  ρυθμιστές. Έχει ήδη αναφερθεί η ενεργοποιητική 

δράση της CAK στις CDKs του κυτταρικού κύκλου. Εκτός από αυτή την 

περίπτωση της ενεργοποιητικής φωσφορυλίωσης, οι CDKs μπορούν να 

φωσφορυλιωθούν από τις κινάσες Wee1 και Myt1 και να καταστούν 

ανενεργές5. Η απενεργοποίηση αυτή αναστρέφεται από τις φωσφατάσες 

Cdc255. Επιπλέον υπάρχουν δύο πρωτεϊνικές οικογένειες ενδογενών 

αναστολέων των CDKs. Τα μέλη της οικογένειας INK4 αναστέλλουν τα 

μονομερή των CDK4 και CDK6 ενώ τα μέλη της οικογένειας Cip/Kip 

αναστέλλουν τα σύμπλοκα CDK2/κυκλίνη Α, CDK2/κυκλίνη Ε, 

CDK1/κυκλίνη Α, CDK2/κυκλίνη Β, CDK4/κυκλίνη D και CDK6/κυκλίνη D5. 

 

 
Εικόνα 8: Ρύθμιση των CDKs [Πηγή: Trends Biochem. Sci. 2005, 30, 630-41]. 

 

 

8. Οι CDKs ως Θεραπευτικοί Στόχοι για την Καταπολέμηση του 

Καρκίνου 

 

Τα τελευταία χρόνια οι CDKs έχουν καταστεί μοριακός στόχος στην 

αντιμετώπιση διαφόρων νόσων και κυρίως στη θεραπεία του καρκίνου3,8,17, 

λόγω του ρυθιστικού ρόλου των στην ομαλή εξέλιξη του κυτταρικού 

κύκλου. Η εκλεκτική αναστολή συγκεκριμένων CDKs, δύναται να οδηγήσει 

στη διακοπή του κυτταρικού κύκλου σε ορισμένη φάση και κατ΄επέκταση 

στην αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε νεοπλάσματα. 
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Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από κλινικές παρατηρήσεις που 

μαρτυρούν ότι η απορρύθμιση της λειτουργίας των CDKs είναι συχνό 

φαινόμενο σε πολλούς τύπους καρκίνου. Υπάρχουν περιπτώσεις όγκων σε 

ανθρώπους όπου έχουν παρατηρηθεί μεταλλάξεις στις κινάσες CDK4 και 

CDK610. Έχουν αναφερθεί μεταλλάξεις της CDK4 που την κάνουν 

ανθεκτική στους αναστολείς ΙΝΚ4 και άλλες που την καθιστούν συστατικά 

ενεργή3,5,18, ενώ έχουν αναφερθεί μετατοπίσεις του γονιδίου της  CDK6 5. 

Αυξημένη ενεργότητα της CDK2 έχει παρατηρηθεί σε πολλούς όγκους13,18, 

ενώ έχει βρεθεί και υπερέκφραση της CDK910. Συχνή είναι και η έλλειψη 

του γονιδίου της CDK11 σε διάφορους καρκίνους10. Επιπλέον οι 

περισσότεροι ανθρώπινοι όγκοι εμφανίζουν σημειακές μεταλλάξεις ή 

επιγενετικές τροποποιήσεις σε μόρια που αλληλεπιδρούν με τις CDKs. 

Συχνές είναι οι μεταλλάξεις που ελαττώνουν τη δραστικότητα κάποιου 

αναστολέα της οικογένειας ΙΝΚ4 ή της οικογένειας Cip/Kip5,10. Άλλες 

μεταλλάξεις προκαλούν αύξηση των επιπέδων των κυκλινών D, A και Ε, Β, 

καθώς και κάποιων Cdcs3,5,10,13,18,19. Μεταλλάξεις υφίστανται και στόχοι των 

CDKs όπως η pRb3,11, η οποία μπορεί έτσι να καταστεί μη λειτουργική. 

Επιπροσθέτως η πρωτεΐνη p53, που παρουσιάζει μετάλλαξη στο 50% των 

ανθρώπινων καρκινικών όγκων σχετίζεται με τις CDKs αφού δρα 

επάγωντας την έκφραση ενός αναστολέα της οικογένειας Cip, ενώ είναι και 

η ίδια υπόστρωμα των CDKs3. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν διερευνήσει την αναγκαιότητα των CDKs για 

την επιτέλεση των επιμέρους διεργασιών του κυτταρικού κύκλου και 

συνολικά του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, σκιαγραφόντας τις 

δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η αναστολή τους18,20,21. Τα 

πειράματα αυτά περιλάμβαναν την παραγωγή γενετικώς τροποποιημένων 

ποντικιών με έλλειψη των γονιδίων μιας ή περισσότερων CDKs και τη 

μελέτη του κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε αυτά. Η επιβίωση και η μελέτη 

ποντικιών με έλλειψη μίας εκ των CDKs της μεσόφασης21 (CDK2, 4 και 6) 

καθώς και η επιτυχής οργανογένεση σε έμβρυα ποντικού με έλλειψη δύο21 

ή και όλων20,21 των CDKs της μεσόφασης (CDK2, 3, 4 και 6) οδήγησαν στο 

συμπέρασμα ότι οι CDKs της μεσόφασης δεν είναι απαραίτητες για την 

ομαλή διεξαγωγή του κυτταρικού κύκλου. Αντιθέτως αποδείχτηκε ότι οι 

CDKs 2, 4 και 6 είναι απαραίτητες για τον πολλαπλασιασμό σε 

συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους διαφορετικούς για την καθεμία. Έτσι η 
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CDK2 αποδείχθηκε απαραίτητη για την ανάπτυξη των γεννητικών 

κυττάρων, η απαλοιφή της CDK4 προκάλεσε μείωση στον πολλαπλασιασμό 

των β κυττάρων του παγκρέατος και των ενδοκρινικών κυττάρων της 

υπόφυσης, ενώ η απαλοιφή της CDK6 οδήγησε σε μείωση των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων. Συνδυασμένη έλλειψη των CDK4 και 6 οδήγησε σε θάνατο 

των εμβρύων κατά την 16,5 ημέρα λόγω προβλημάτων στην αιματοποίηση, 

ενώ ταυτόχρονη έλλειψη των CDK2 και 4 επέφερε ελαττωματικό 

πολλαπλασιασμό των εμβρυικών κυττάρων του μυοκαρδίου. 

Οι παραπάνω παρατήσεις καθιστούν λιγότερο ελπιδοφόρα τη στρατηγική 

καταπολέμησης του καρκίνου μέσω της αναστολής αυτών των κινασών 

(CDK2, 4, 6), εκτός βέβαια από τους καρκίνους στους κυτταρικούς τύπους 

όπου η καθεμία από αυτές εξειδικεύεται. Για τους καρκίνους αυτών των 

κυτταρικών τύπων πχ. των β κυττάρων του παγκρέατος, η αναστολή των 

CDKs της μεσόφασης φαίνεται να έχει πολλές προοπτικές. Παρ’ όλα αυτά 

δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι τα καρκινικά κύτταρα 

εξαρτώνται πολύ περισσότερο από την καλή λειτουργία των CDKs5,13 από 

ότι τα φυσιολογικά κύτταρα, επειδή δεν έχουν ομαλή ρύθμιση και επειδή 

έχουν ανάγκη για μεγαλύτερους ρυθμούς πολλαπλασιασμού. Σε περίπτωση 

λοιπόν που κάποια καρκινικά κύτταρα αποδειχθούν ευαίσθητα στην 

αναστολή ενός ή περισσότερων CDKs της μεσόφασης, η χαμηλή τοξικότητα 

στα υγιή κύτταρα αποτελεί ένα αναμενόμενο πλεονέκτημα. 

 

 
Εικόνα 9: Φυσιολογικές απαιτήσεις διαφόρων μελών της οικογένειας των CDKs κατά την 
ανάπτυξη του ποντικού και την καρκινογένεση [Πηγή: Trends Pharmacol. Sci.2007, 29, 
16-21]. 
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Διαφορετικά δεδομένα προέκυψαν για την CDK1, που διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο κατά τη διέλευση του κυττάρου από τη φάση της 

μίτωσης. Η επιβίωση γενετικά τροποποιημένων εμβρύων ποντικού με 

ανεπάρκεια στις CDK2, CDK3, CDK4 και CDK6 μέχρι την 12,5 εμβρυική 

ημέρα (κατά την οποία κατέληξαν λόγω προβλημάτων αιματοποίησης) 

κατέδειξε ότι η CDK1 είναι επαρκής για να οδηγήσει τον κυτταρικό 

κύκλο18,20,21. Στην περίπτωση δε ανεπάρκειας των υπόλοιπων κινασών, η 

CDK1 συνδέεται με όλες τις κυκλίνες προκαλώντας τη φωσφορυλίωση της 

pRb και τον συνεπακόλουθο καταρράκτη αντιδράσεων20. Παράλληλα η 

αδυναμία επιβίωσης εμβρύων ποντικού με ανεπάρκεια του γονιδίου της 

CDK1 μέχρι το στάδιο του μοριδίου ή της βλαστοκύστης υποδηλώνει ότι η 

CDK1 είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του κυτταρικού 

κύκλου18,20,21,22. Οι παρατηρήσεις αυτές προδιαθέτουν ευνοϊκά για τις 

δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η αναστολή της CDK1 στη θεραπεία 

του καρκίνου. Από την άλλη πλευρά, η μη επιβίωση των ανεπαρκών στη 

CDK1 εμβρύων αφήνει ανεξιχνίαστο το ρόλο της κινάσης αυτής στα 

ενήλικα κύτταρα, ενώ παράλληλα υποδηλώνει ότι η αναστολή της CDK1 θα 

συνοδεύεται πιθανότατα από υψηλή τοξικότητα στα υγιή κύτταρα. Οι 

παρατηρήσεις αυτές πάντως έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον για τις 

επιδράσεις της αναστολής της CDK1 στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των 

καρκινικών όγκων. 

Μια άλλη CDK, της οποίας η αναστολή παρουσιάζει ενδιαφέρον σε σχέση 

με την αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού είναι η CDK7. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, η CDK7 αποτελεί συστατικό της CAK, η 

φωσφορυλίωση από την οποία είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση 

όλων των CDKs. Πειράματα εκλεκτικής αναστολής της CDK7 έχουν 

οδηγήσει σε αδυναμία συγκρότησης λειτουργικού συμπλόκου 

CDK1/κυκλίνη Β21 και συνεπώς η αναστολή της ενδέχεται να επιφέρει 

παρόμοια αποτελέσματα με την αναστολή της CDK1. 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη έρευνα πάνω στη θεραπεία 

πολυπαραγοντικών νόσων όπως ο καρκίνος, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι 

προσπάθειες ταυτόχρονης αναστολής περισσότερων του ενός μοριακών 

στόχων, οι οποίες περιορίζουν την ικανότητα  των καρκινικών κυττάρων να 

ανακάμψουν. Σχετικό παράδειγμα αποτελούν κάποια πειράματα 

ταυτόχρονης αποσιώπησης των γονιδίων των CDK1 και CDK2 με 
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παρέμβαση στο RNA σε καρκινικές κυτταρικές σειρές, που έδειξαν μείωση 

του πολλαπλασιασμού, κάτι που δε συνέβη όταν αποσιωπήθηκε το κάθε 

ένα γονίδιο ξεχωριστά21. 

 

 

9. Ανάπτυξη αναστολέων των CDKs  

 

Η αναστολή της δράσης των CDKs μπορεί να επιτευχθεί αναστέλλοντας 

την αλληλεπίδρασή τους με τα μόρια που τις ενεργοποιούν, όπως οι 

κυκλίνες, οι Cdcs, η CAK ή παρεμποδίζοντας τη λειτουργία τους, δηλαδή τη 

φωσφορυλίωση των μορίων στόχων τους3. Οι μέχρι στιγμής προσπάθειες 

αναστολής των CDKs έχουν στραφεί προς δύο κατευθύνσεις: 1) την 

αναστολή της φωσφορυλίωσης μέσω της πρόσδεσης στο ενεργό κέντρο 

αναστολέων-αναλόγων του ΑΤΡ και 2) την αναστολή της ενεργοποίησης ή 

της δράσης τους μέσω παρεμπόδισης αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-

πρωτεΐνης. 

 

 

9.1. Αναστολείς μη συναγωνιστικοί του ΑΤΡ 

 

Η προσέγγιση της αναστολής αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-πρωτεΐνης 

υπόσχεται μεγαλύτερη εκλεκτικότητα σε σχέση με την αναστολή του 

ενεργού κέντρου των CDKs, που είναι μια περιοχή αρκετά διατηρημένη σε 

όλα τα μέλη της οικογένειας των πρωτεϊνικών κινασών. Από την άλλη 

πλευρά η προσέγγιση αυτή καλείται να ξεπεράσει προβλήματα πρόσβασης 

στην περιοχή αλληλεπίδρασης των δύο πρωτεϊνών που είναι πολλές φορές 

ευρεία, ελεύθερη στο χώρο, ασυνεχής και επίπεδη, καθώς και προβλήματα 

βιοδιαθεσιμότητας και φαρμακοκινητικής των αναστολέων που στην 

πλειονότητα τους είναι πεπτίδια. Ο προσδιορισμός των αμινοξικών 

αλληλουχιών αλληλεπίδρασης των CDKs με άλλες πρωτεΐνες έχουν 

οδηγήσει στην ανάπτυξη πεπτιδίων ικανών να αναστείλουν τέτοιες 

αλληλεπιδράσεις23. Έτσι έχουν αναπτυχθεί πεπτίδια που αναστέλλουν την 

πρόσδεση κυκλινών στις CDKs και πεπτίδια που αναστέλλουν την 

πρόσδεση των CDKs σε πρωτεΐνες υποστρώματα, όπως  η p53 και η pRb23. 

Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί και πεπτίδια που μιμούνται την 
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αλληλεπίδραση του συμπλόκου CDK2/κυκλίνης Α με τον κατασταλτικό 

μεταγραφικό παράγοντα E2F1 για να πετύχουν παρόμοια αναστολή του 

CDK2/κυκλίνη Α συμπλόκου23. 

 

 

9.2. Αναστολείς των CDKs συναγωνιστικοί του ΑΤΡ 

 

9.2.1. Προσεγγίσεις στην αναστολή του ενεργού κέντρου των 

κινασών 

Οι σημαντικότερες ερευνητικές προσπάθειες για την αναστολή των CDKs 

έχουν γίνει προς την κατεύθυνση παρεμπόδισης της φωσφορυλίωσης και 

συγκεκριμένα προς την αναστολή της δέσμευσης του ΑΤΡ στο ενεργό 

κέντρο της κινάσης3,8,9. Γενικότερα, η ανάπτυξη συναγωνιστικών 

αναστολέων του ΑΤΡ για τις πρωτεϊνικές κινάσες είναι ένα ερευνητικό πεδίο 

που έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είκοσι χρόνια 

πριν η δράση των κινασών θεωρούταν υπερβολικά ευρεία για να 

χρησιμοποιηθούν ως πιθανοί στόχοι νέων φαρμάκων. Σήμερα όμως οι 

πληροφορίες και τα πειραματικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα τόσο για τα 

δομικά χαρακτηριστικά όσο και για τη λειτουργία της κάθε κινάσης είναι 

πολύ πιο συγκεκριμένες24. Τα δεδομένα αυτά συνετέλεσαν ουσιαστικά στην  

ανάπτυξη εκλεκτικών αναστολέων. Το πρόβλημα της εκλεκτικότητας ήταν 

επόμενο να εμφανιστεί αφού όλες οι κινάσες μοιράζονται το ίδιο 

υπόστρωμα (ΑΤΡ) και τα ενεργά κέντρα τους έχουν πολλές δομικές 

ομοιότητες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το φυσικό προϊόν 

σταυροσπορίνη3,7,8,9,17, ενώ χαρακτηρίστηκε αρχικά ως αναστολέας της 

πρωτεϊνικής κινάσης C, αποδείχθηκε γρήγορα ένας αρκετά ισχυρός, μη 

εκλεκτικός “παν-κινασικός” αναστολέας. 

NN

H
N O

O

O
HN

Staurosporine  
Σχήμα 1: Δομή της Σταυροσπορίνης 
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Ωστόσο, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η επιτυχής θεραπευτική 

εφαρμογή ενώσεων, όπως το Gleevec (εκλεκτικός αναστολέας της 

πρωτεϊνης BCR-Abl) απέδειξαν σαφέστατα ότι είναι δυνατόν να υπάρξει 

εκλεκτική στόχευση μέσα στη μεγάλη οικογένεια των κινασών. Ο 

προσδιορισμός της τριτοταγούς δομής του ενεργού κέντρου αρκετών  

κινασών κατέδειξε εκτός από τη μεγάλη δομική ομοιότητα, τις ελάχιστες 

εκείνες διαφορές που μπορεί να διαφοροποιούν την πρόσβαση του ενός ή 

του άλλου αναστολέα στην κάθε κινάση. Για παράδειγμα, η περιοχή 

άρθρωσης έχει πάντα στραμένες προς το ενεργό κέντρο τις αμιδικές ομάδες 

του πρωτεϊνικού σκελετού, ενώ η καταλυτικά ενεργή γέφυρα άλατος και ο 

βρόχος ενεργοποίησης είναι διατηρημένα στις περισσότερες 

κινάσες15(Εικόνες 5-6). Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση στα ενεργά κέντρα 

των κινασών εντοπίζεται στις περιοχές που δεν αλληλεπιδρούν άμεσα με το 

ΑΤΡ, με προεξάρχον σημείο διαφοροποίησης το αμινοξύ gk. Το αμινοξύ gk 

διαφέρει από κινάση σε κινάση και το μήκος της υδρόφοβης πλευρικής 

αλυσίδας του ρυθμίζει το μέγεθος της παρακείμενης υδρόφοφης εσοχής15. 

Η DFG-out διαμόρφωση είναι άλλο ένα σύνηθες σημείο διαφοροποίησης 

του ενεργού κέντρου επειδή είναι μια ανενεργή και συνεπώς όχι 

διατηρημένη διαμόρφωση μεταξύ των κινασών15,16. Ο σχεδιασμός 

αναστολέων των κινασών εκμεταλλεύεται τόσο τις ομοιότητες όσο και τις 

διαφορές των ενεργών τους κέντρων. Έτσι οι περισσότεροι αναστολείς 

μιμούνται τα χαρακτηριστικά του ΑΤΡ και όπως αυτό αναπτύσσουν δεσμούς 

υδρογόνου με τον πρωτεϊνικό σκελετό της περιοχής άρθρωσης γειτονικά 

του gk (αμινοξέα gk+1, gk+3). Η είσοδός τους όμως στο ενεργό κέντρο 

και η δυνατότητα πρόσδεσής τους περιορίζεται από τις ιδιαιτερότητες στη 

δομή κάθε κινάσης (gk, DFG-out κτλ.)15.  

Το υψηλό ενδιαφέρον που αναπτύσσεται γύρω από την αναστολή των 

κινασών, έχει οδηγήσει στην εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων ανακάλυψης 

νέων αναστολέων16, Μέσω εικονικής διαλογής (virtual screening), 

πολυπληθείς βιβλιοθήκες ενώσεων ελέγχονται ως προς τη συγγένεια έναντι 

πολλών διαφορετικών κινασών βάσει υπολογιστικών μοντέλων που έχουν 

προκύψει από κρυσταλλικές δομές των ενζύμων με γνωστούς αναστολείς25. 

Κάτι αντίστοιχο στην πράξη γίνεται με τη μέθοδο του high throughput 

screening (HTS). Προεκτείνοντας την κλασσική μεθοδολογία κατά την 

οποία σειρά μορίων ελέγχονται έναντι ενός επιθυμητού στόχου, με το HTS 
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κάθε ένωση μπορεί να ελέγχεται για τη συγγένειά της με πολλούς  

διαφορετικούς στόχους ταυτόχρονα26. Σε αυτό έχει συμβάλλει η ανάπτυξη 

πάνελ βιολογικών δοκιμών που περιλαμβάνουν εκατοντάδες ανθρώπινες 

κινάσες, καθώς και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που αφορούν στην 

ποσοτικοποίηση της δέσμευσης του αναστολέα, της ενζυμικής 

δραστικότητας και της επίδρασης σε κυτταρικό επίπεδο26. Έτσι μπορούν να 

προκύψουν νέες ενώσεις-οδηγοί αλλά και να εξεταστούν οι ενώσεις με 

δράση έναντι περισσότερων του ενός στόχων. Επίσης, η ανακάλυψη νέων 

κινασικών αναστολέων στηρίζεται εν πολλοίς στην κλασσική μέθοδο της 

σύνθεσης αναλόγων15. Η σύνθεση αναλόγων και οι ισοστερικές μετατροπές 

που ακολουθούν την ανακάλυψη μιας οδηγού-ένωσης, έχουν οδηγήσει 

στην ανακάλυψη νέων φαρμακολογικά δραστικών σκελετών και στον 

προσδιορισμό των δομικών χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα για τη 

δράση σε ήδη γνωστούς6. 

Δύο άλλες μέθοδοι που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη νέων 

αναστολέων είναι ο σχεδιασμός με βάσει τη δομή και η ανάπτυξη 

αναστολέων μέσω σύνδεσης τμημάτων. Η πρώτη μέθοδος αξιοποιεί τις 

διαθέσιμες πληροφορίες για τη δομή του εκάστοτε ενζύμου στόχου και είτε 

σχεδιάζει ένα νέο μόριο με τη μέγιστη συγγένεια ή τροποποιεί δομικά 

υπάρχοντα μόρια ώστε να προσδένονται αποτελεσματικότερα στο στόχο16. 

Με τον τρόπο αυτό έχουν προκύψει μερικά αξιόλογα παραδείγματα 

αναστολής κινασών όπως ο σχεδιασμός αναστολέων για τις p50 

ριβοσωμικές S6 κινάσες (RSKs)24 και η τροποποίηση γνωστών αναστολέων 

ώστε να αποκτήσουν εκλεκτικότητα για τον EGFR, υποδοχέα που έχει 

δράση κινάσης τυροσίνης27. Με τη μέθοδο σύνδεσης τμημάτων, τμήματα 

μικρού μοριακού βάρους (<150 Da) που παρουσιάζουν συγγένεια με 

περιοχές του ενεργού κέντρου συνδέονται μεταξύ τους για να προκύψει ο 

νέος υποψήφιος αναστολέας16. Τα κατάλληλα τμήματα επιλέγονται είτε 

υπολογιστικά ή πειραματικά μέσω φασματοσκοπίας NMR ή 

κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ. 

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η ανακάλυψη νέων 

εκλεκτικότερων αναστολέων έναντι των πρωτεϊνικών κινασών παραμένει 

στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Νέοι σκελετοί με 

εκλεκτικότητα δράσης έναντι συγκεκριμένων κινασών είναι ανάγκη να 

ανακαλυφθούν ώστε η αξιολόγησή τους να προσφέρει επιπλέον 
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πληροφορίες για τα δομικά εκείνα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη 

συγγένεια και την εκλεκτικότητα της δέσμευσης στα ενεργά κέντρα26. Η 

εύρεση νέων σκελετών που θα παρουσιάζουν συγγένεια με ενεργά κέντρα 

κινασών και η τροποποίησή τους με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλιστεί η 

εκλεκτικότητα θα οδηγήσει τελικά σε μόρια με το επιθυμητό εύρος δράσης 

έναντι συγκεκριμένων κινασών. 

 

 

9.2.2. Αναστολείς του ενεργού κέντρου των CDKs-

Χαρακτηριστικά 

 

Πληθώρα αναστολέων των CDKs έχουν αναπτυχθεί, μερικοί από τους 

οποίους βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια κλινικών δοκιμών. Τα μόρια 

αυτά διαιρούνται σε πολλές δομικά ετερογενείς χημικές κατηγορίες. Όλες 

οι κατηγορίες όμως πληρούν ορισμένα κοινά γενικά χαρακτηριστικά9. 

Συγκεκριμένα, οι μέχρι στιγμής γνωστοί αναστολείς των CDKs είναι 

επίπεδα, υδρόφοβα, ετεροκυκλικά μόρια μικρού μοριακού βάρους (<600). 

Προσδένονται στη θέση δέσμευσης του ΑΤΡ στην κινάση, μέσω υδρόφοβων 

αλληλεπιδράσεων και δεσμών υδρογόνου με τα εκεί κατάλοιπα αμινοξέων 

(Εικ.10). Κατά την αλληλεπίδραση αυτή τα μόρια CDK αναστολέων 

συμμετέχουν σε δεσμούς υδρογόνου με το καρβονύλιο του σκελετού της 

Leu83 και το καρβονύλιο του σκελετού του Glu81 ως δότες δεσμού Η και 

με την αμινομάδα της Leu83 ως δέκτες δεσμού Η.  

Η μελέτη των επιδράσεων των αναστολέων των CDKs στον κυτταρικό 

κύκλο έχει δείξει τρεις ευεργετικές δράσεις9 με προοπτικές εφαρμογής στη 

θεραπεία του καρκίνου. Διακόπτουν τον κυτταρικό κύκλο στη φάση G1 ή 

στο μεταβατικό στάδιο από τη φάση G2 στην Μ, προκαλούν απόπτωση και 

οδηγούν σε κυτταρική διαφοροποίηση.  

Πέρα από τη θεραπεία των νεοπλασιών, εργαστηριακά ευρήματα 

υποστηρίζουν τη χρήση των αναστολέων των CDKs σε πολλές άλλες 

ασθένειες, κυρίως με βάση την εκλεκτικότητά τους έναντι CDKs που 

εμπλέκονται στις αντίστοιχες μεταβολικές οδούς. Οι CDKs φαίνεται να 

παίζουν σημαντικό ρόλο στα νευρικά κύτταρα, κυρίως η CDK5, αλλά και οι 

CDK1, CDK2 και CDK4. Πειράματα με αναστολείς των CDKs έχουν 

οδηγήσει σε προστασία νευρώνων από το θάνατο in vitro και in vivo9.  
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Εικόνα 10: Δέσμευση στο ενεργό κέντρο της CDK2 των ουσιών a) ΑΤΡ, b) 
σταυροσπορίνης, c) αποχλωριωμένης φλαβοπυριδόλης, d) πουρβαλανόλης Β, e) NU6027, f) 
5-θειικής ινδιρουβίνης, g) υμενιαλδισίνης, h) παράγωγου διαρυλουρίας [Πηγή: Angew. 
Chem. Int. Edit. 2003, 42, 2122-38] 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι αναστολείς των CDKs αποτρέπουν τον 

πολλαπλασιασμό ιών9,14. Για παράδειγμα, η ροσκοβιτίνη, αναστολέας των 

CDK1, 2, 7 και 9, αναστέλλει την αντιγραφή του DNA του ανθρώπινου 

κυτταρομεγαλοϊού (HCMV) και τη μεταγραφή του απλού έρπητα και του 

HIV9. Επίσης προκαλεί in vivo αναστολή του πολλαπλασιασμού των 

μεσαγγειακών κυττάρων και της παραγωγής εξωκυττάριας ύλης κατά την 

νεφροπάθεια από IgA, αποτρέποντας έτσι την ανάπτυξη 

σπειραματονεφρίτιδας9. Σχετικά με τις νόσους του καρδιαγγειακού 

συστήματος, η φλαβοπυριδόλη (παν-CDK αναστολέας) και ένα παράγωγο 

της ολομουκίνης έχουν βρεθεί να αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των 

αγγειακών λείων μυικών κυττάρων, που είναι συχνό σύμπτωμα της 

αθηροσκλήρωσης9. 

Στην Εικόνα 11 παρουσιάζονται πιθανές θεραπευτικές εφαρμογές των 

αναστολέων των CDKs, που στηρίζονται στα παραπάνω ευρήματα και στις 

γνώσεις περί της εμπλοκής των CDKs σε διάφορες ασθένειες. 
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Εικόνα 11: Πιθανές θεραπευτικές εφαρμογές των αναστολέων των CDKs [Πηγή: Trends 
Pharmacol. Sci. 2002, 23, 417-25] 
 

 

10. Αναστολείς των CDKs σε Κλινικές Δοκιμές – Εκπρόσωποι  

 

Η εκτεταμένη έρευνα γύρω από τους αναστολείς των CDKs έχει 

αποδώσει πολλά μόρια με θετική προοπτική χρήσης στην καταπολέμηση 

του καρκίνου. Πολλές από αυτές τις ενώσεις έχουν περάσει στο στάδιο των 

κλινικών δοκιμών, ενώ τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν ήδη σχηματίσει 

μια σαφή εικόνα ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Ωστόσο, κανένας 

αναστολέας των CDKs μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας.  

Με βάση τη χρονολογική σειρά ανάπτυξης και εισόδου της κάθε ένωσης σε 

κλινικές δοκιμές, καθώς και της φιλοσοφίας με την οποία οι ενώσεις 

αναπτύχθηκαν – φιλοσοφία που πολλές φορές διαμορφώθηκε από τα 

αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών – οι προκλινικά και κλινικά 
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δοκιμαζόμενοι αναστολείς των CDKs διακρίνονται σε δύο βασικές γενιές και 

σε περεταίρω κατηγορίες. 

 

 

10.1. Πρώτη Γενιά Αναστολέων των CDKs 

 

Η πρώτη γενιά αναστολέων περιλαμβάνει ενώσεις με ανασταλτική δράση 

έναντι πολλών CDKs με την CDK2 να αποτελεί κοινό στόχο11. 

Παραδείγματα ενώσεων πρώτης γενιάς είναι το φλαβονοειδές 

Φλαβοπυριδόλη10,11,12,21, το ινδολο[2,3-a]καρβαζολικό παράγωγο UCN-01 

(7-υδροξυσταυροσπορίνη)10,11 και η Σελισικλίμπη (R-Ροσκοβιτίνη ή 

CYC202)9,10,11,21, ένας εκπρόσωπος των πουρινών. Οι δομές των 

αναστολέων, οι πρωτεϊνικές κινάσες έναντι των οποίων είναι δραστικοί και 

το στάδιο ανάπτυξής τους παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα και στον 

Πίνακα Ι που ακολουθεί: 
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Σχήμα 2: Πρώτη Γενιά Αναστολέων των CDKs. 

 

Οι αναστολείς της πρώτης γενιάς έχουν ήδη διέλθει από πολυάριθμες 

κλινικές μελέτης Φάσης ΙΙ και ΙΙΙ21. Η δραστικότητά τους στην κλινική δεν 

επιβεβαίωσε τις αρχικές προσδοκίες. Οι περισσότερες μελέτες χορήγησης 

ενός μόνο παράγοντα έδειξαν περιορισμένη κλινική δραστικότητα και 

σημαντική τοξικότητα11. Η ανταπόκριση ήταν λιγότερο ενθαρρυντική στους 

συμπαγείς όγκους από ότι στους πιο ευαίσθητους αιματολογικούς 

καρκίνους12. Οι ενώσεις εμφάνισαν προβλήματα βιοδιαθεσιμότητας και 

φαρμακοκινητικής, που βελτιώθηκαν με τροποποίηση και προσεκτικό 

σχεδιασμό των σχημάτων χορήγησης11. Συγχορήγηση των αναστολέων 

αυτών με κυτταροτοξικά χημειοθεραπευτικά οδήγησε σε συνεργική δράση, 

παράκαμψη των φαινομένων αντοχής στα χημειοθεραπευτικά (συνδυασμός 
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φλαβοπυριδόλης-φλουδαραβίνης) και σε βελτίωση της κλινικής εικόνας 

των ασθενών11,12. Λόγω των παρατηρήσεων αυτών είναι πολύ πιθανή η 

συνέχιση των κλινικών μελετών συγχορήγησης των CDK αναστολέων με 

άλλα κυτταροτοξικά στη φάση ΙΙ11. 

 

Πίνακας 1: Αναστολείς των CDKs Πρώτης Γενιάς. 

Αναστολέας Κινάσες που Αναστέλλονται 

Φάση 

Κλινικών 

Δοκιμών 

Flavopyridol 

PanCDK inhibitor: CDK1 (IC50=30-400 nM), 

CDK2 (IC50=100 nM), CDK4 (IC50=20-40 nM), 

CDK6 (IC50=60 nM), CDK9 (IC50=3 nM), GSK3b 

(IC50=450 nM) 

I-III 

UCN-01 

CDK1 and CDK2 (IC50= 300-600 nM), CHK1 

(IC50=11 nM), MAPK3 (IC50=27 nM), PKC 

(IC50=30 nM), PDK1 (IC50=33 nM), GSK3b 

(IC50=70 nM), CHK2 (IC50=1040 nM) 

II 

Seliciclib 

CDK1 (IC50=330 nM), CDK2 (IC50=220 nM), 

CDK5 (IC50=270 nM), CDK7 (IC50=800 nM), 

CDK9 (IC50=230nM) 

I-II 

 

 

10.2. Αναστολείς των CDKs Δεύτερης Γενιάς 

 

Μετά την αποτυχία της πρώτης γενιάς στην κλινική, η έρευνα στράφηκε 

στην ανακάλυψη ισχυρότερων και εκλεκτικότερων αναστολέων11,21. Πολλά 

από τα νέα μόρια στοχεύουν συγκεκριμένες CDKs. Επίσης, τα νέα μόρια 

απαιτείται να έχουν κατάλληλο φαρμακοκινητικό προφίλ ώστε να 

εξασφαλίζεται η έκθεση των καρκινικών κυττάρων σε αυτά για μεγάλα 

διαστήματα ίσα με τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, με μικρή τοξικότητα 

για τα υγιή κύτταρα και με λογικά θεραπευτικά σχήματα.21 Η από του 

στόματος χορήγηση προτιμάται. Οι περισσότερες από τις ενώσεις της 

δεύτερης γενιάς βρίσκονται σε προκαταρκτικά στάδια κλινικής ανάπτυξης11. 

Οι αναστολείς δεύτερης γενιάς ανάλογα με τις CDKs που στοχεύουν 

διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες21: 
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1) Αναστολείς με ευρεία δράση έναντι πολλών CDKs. Ενώσεις που 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι το αμινοθειαζόλιο SNS-032 (αλλιώς 

BMS-387032)10,11,12,18,21, το ινδαζόλιο AG-02432210,18,21, το 

διαμινοπυριμιδικό παράγωγο R-54710,11,21 και η πυραζολο[1,5-a]πυριμιδίνη 

SCH-72796510,12. 
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Σχήμα 3: Αναστολείς Δεύτερης Γενιάς Ευρέως Φάσματος. 

 

 

Πίνακας 2: Αναστολείς των CDKs Δεύτερης Γενιάς Ευρέως Φάσματος. 

Αναστολέας Κινάσες που Αναστέλλονται 

Φάση 

Κλινικών 

Δοκιμών 

SNS-032 

CDK2 (IC50=48 nM), CDK7 (IC50=low), CDK9 

(IC50=low), CDK1 (IC50=480 nM), CDK4 

(IC50=925 nM) 

I-II 

AG-024322 CDK1, CDK2, CDK4 I (διεκόπη) 

R-547 CDK1, 2, 4 and 7 (IC50<600nM) I-II 

SCH-727965 CDK1, 2, 5 and 9 (IC50<5 nM) II 

 

 

2) Αναστολείς με αποκλειστική ή υπέρτερη δράση έναντι των 

CDK4/CDK6 ή έναντι της CDK2. Εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας είναι το 

πυραζολο-3-καρβοξαμίδιο ΑΤ-751910,18,21, η πυριδο[2,3-δ]πυριμιδιν-7-όνη 

PD-03329910,11,12,18,21 και η φλαβόνη Ρ-276-0010,11,18,21. 
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Σχήμα 4: Αναστολείς Δεύτερης Γενιάς που στοχεύουν τις CDK4/6 ή CDK2. 

 
Πίνακας 3: Αναστολείς των CDKs Δεύτερης Γενιάς με δράση έναντι των CDK4/6 ή 

CDK2. 

Αναστολέας Κινάσες που Αναστέλλονται 

Φάση 

Κλινικών 

Δοκιμών 

AT-7519 

CDK1 (IC50=2,4 μM), CDK2 (IC50=100 nM), CDK4 

(IC50=170 nM), CDK5 (IC50=13 nM), CDK9 

(IC50=10 nM), GSK-3b (IC50=89 nM) 

I-II 

PD-0332991 CDK4 (IC50=11 nM), CDK6 (IC50=16 nM) I 

P-276-00 

CDK1 (IC50=79 nM), CDK4 (IC50=63 nM), CDK9 

(IC50=20 nM), CDK2 (IC50=224 nM), CDK6 

(IC50=396 nM), CDK7 (IC50=2,87 μM) 

I-II 

 

 

3) CDK αναστολείς με επιπλέον δραστικότητα έναντι άλλων κινασών με 

στόχο την εμφάνιση ενισχυμένης αντικαρκινικής δράσης. Παραδείγματα 

αυτής της κατηγορίας είναι η ινδολινόνη ΖΚ-30470910,11,21, το ακυλο- 

υποκατεστημένο διαμινοτριαζόλιο JNJ-770662110,21 και το 

ινδενοπυραζολικό παράγωγο GPC-286199 (αλλιώς RGB-286199)10,21. 
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Σχήμα 5: Αναστολείς Δεύτερης Γενιάς με δράση και σε άλλες κινάσες. 
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Πίνακας 4: Αναστολείς των CDKs Δεύτερης Γενιάς με επιπλέον δραστικότητα 

έναντι άλλων κινασών. 

Αναστολέας Κινάσες που Αναστέλλονται 

Φάση 

Κλινικών 

Δοκιμών 

ΖΚ-304709 

CDK1 (IC50=50 nM), CDK2 (IC50=4 nM), CDK4 

(IC50=61 nM), CDK7 (IC50=85 nM), VEGFR1 

(IC50=10 nM), VEGFR2 (IC50=34 nM), VEGFR3 

(IC50=1 nM), PDGFRb (IC50=27 nM) 

I 

JNJ-7706621 

CDK1 (IC50=9 nM), CDK2 (IC50=3-4 nM), Aurora A 

(IC50=11 nM), Aurora B (IC50=15 nM), CDK4 

(IC50=253 nM), CDK6 (IC50=175 nM), GSK3 

(IC50=254 nM), VEGFR2 (IC50=154 nM), FGFR2 

(IC50=226 nM) 

Προκλινικές 

Δοκιμές 

GPC-286199 
CDK1, 2, 3, 5, 7, 9, CRKs (p24/CCRK, 

PCTK1/PCTK3, PFTK1) 

Προκλινικές 

Δοκιμές 

 

 

11. Πυρρολο[2,3-a]καρβαζόλια: Μια νέα προσέγγιση για την 

αναστολή της CDK1 

 

Σε μια προσπάθεια ανακάλυψης μικρών ετεροκυκλικών μορίων με 

ανασταλτική δράση έναντι των CDKs, η ερευνητική μας ομάδα 

προσανατολίστηκε στο σχεδιασμό αναλόγων του ινδολο[2,3-

a]καρβαζολικού σκελετού. Ο σκελετός του ινδολο[2,3-a]καρβαζολίου 

απαντάται σε φυσικά προϊόντα με δράση έναντι των CDKs28, με πλέον 

γνωστό το αντιβιοτικό σταυροσπορίνη που απομονώθηκε από το μήκυτα 

Streptomyces staurosporeus29. Το ινδολο[2,3-a]καρβαζόλιο Κ-252a που 

απομονώθηκε από μύκητες του γένους Nocardiopsis εμφανίζει επίσης 

ανασταλτική δράση έναντι κινασών, ενώ το ινδολο[2,3-a]καρβαζολικό 

αντιβιοτικό ρεμπεκαμυκίνη παρουσιάζει αντικακρκινική δράση, αλλά δρα 

κυρίως ως αναστολέας της τοποϊσομεράσης Ι29. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η σταυροσπορίνη εμφανίζει ευρύ 

φάσμα δράσης τόσο έναντι των CDKs, όσο και έναντι άλλων κινάσων. Ο 

αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την τροποποίηση του ινδολο[2,3-a]καρβα 

ζολικού σκελετού ώστε να προκύψουν μόρια με μεγαλύτερη εκλεκτικότητα 
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Σχήμα 6 

 

έναντι των CDKs ή αν ήταν δυνατό έναντι μιας συγκεκριμένης CDK. Η 

προσπάθεια αυτή κατέληξε στη σύνθεση του πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικού 

σκελετού και συγκεκριμένα μιας σειράς 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικών παραγώγων που έφεραν διάφορους 

υποκαταστάτες στον D δακτύλιο29,30 (Σχήμα 7): 
 

 
Σχήμα 7 

 

Η βιολογική αποτίμηση των πυρρολοκαρβαζολίων του Σχήματος 7 έδειξε 

ότι το ανάλογο FM-100 [(2-(αιθοξυκαρβονυλο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζόλιο)] είναι ικανό να αναστείλει το σύμπλοκο CDK1/κυκλίνη Β με 

IC50 = 15 μΜ, τιμή συγκρίσιμη με την ένωση αναφοράς ολομουκίνη (IC50 = 

7 μΜ)30. 

Η δράση της FM-100 είναι εκλεκτική για το σύμπλοκο CDK1/κυκλίνη Β, 

αφού απεδείχθη αδρανής έναντι συμπλόκων CDK1/κυκλίνη Α και CDK1/ 

κυκλίνη Ε και έναντι άλλων CDKs. Το παράγωγο FM-100 αποδείχθηκε  

εκλεκτικό έναντι κινασών Ser/Thr αφού παρουσιάστηκε αδρανές έναντι 

μιας σειράς κινάσων τυροσίνης(EGFR, IGFR, FGFR, KDR, Flt-4, Tie2)30. 
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Σχήμα 8: Δομή του FM-100 

 

Τα υπόλοιπα πυρρολοκαρβαζολικά παράγωγα δεν εμφάνισαν 

δραστικότητα30, αποδεικνύοντας έτσι ότι η ύπαρξη του 9-χλωρο-

υποκαταστάτη είναι απαραίτητη για την ανασταλτική δράση. 

Η πρόσδεση των πυρρολοκαρβαζολικών αναλόγων του Σχήματος 7 στην 

CDK1 μελετήθηκε μέσω προγραμμάτων προσομοίωσης πρόσδεσης με 

μοριακά μοντέλα. Η έλλειψη κρυσταλλικής δομής της CDK1, οδήγησε στην 

κατασκευή ενός ομόλογου μοντέλου αυτής, με βάση την υψηλού βαθμού 

ομολογία που παρουσιάζει με τη CDK2. Η κρυσταλλική μορφή της CDK2 με 

το ΑΤΡ χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο για την κατασκευή του ομόλογου 

μοντέλου της CDK116. Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαίωσαν τη 

συγγένεια της FM-100 με το ενεργό κέντρο της CDK1 και οδήγησαν σε δύο 

πιθανούς, αντιδιαμετρικούς προσανατολισμούς της ένωσης σε αυτό.30 

 
Εικόνα 12: Αναπαράσταση πρόσδεσης των πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίων στο 
ενεργό κέντρο της CDK1. Κυανό (1a): R=H , Σκούρο πορτοκαλί (1b): R=7-Cl, 
Γκρι (1c): R=7-CH3, Κίτρινο (1d1): R=8-Cl, Ανοιχτό μπλε (1d2): R=6-Cl, Μπλε 
(1e): R=9-Cl, Ανοιχτό κίτρινο (1f): R=7-OCH3. [Πηγή: Μ.Α. Fousteris et al. J. 
Med. Chem. 2008, Vol. 51, p. 1048-1052, Supporting information.] 
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Σκοπός της παρούσας μελέτης  

 
Πρόσφατα πειραματικά ανατρέπουν τον “παραδοσιακό” τρόπο θεώρησης 

του ρόλου που διαδραματίζουν οι CDKs στην επιτυχή έκβαση του 

κυτταρικού κύκλου και καταδεικνύουν τη βαρύνουσα σημασία που παίζει 

στη διαδικασία αυτή η CDK1. Νέα βιοδραστικά μόρια με ισχυρή και 

εκλεκτική δράση έναντι της CDK1 αναμένεται να αποτελέσουν χρήσιμα 

εργαλεία για την περαιτέρω διασάφηση του ρόλου της στον κυτταρικό 

κύκλο, να συνεισφέρουν στη διευκρίνηση των απαραίτητων δομικών 

χαρακτηριστικών υποψήφιων αναστολέων για την αποτελεσματική 

αλληλεπίδραση με τη θέση πρόσδεσης του ATP του ενζύμου και να 

συμβάλλουν πιθανώς στην κλινική αντιμετώπιση νόσων, όπως διάφορων 

μορφών καρκίνου.  

Πρόσφατη μελέτη απέδειξε τη συγγένεια του πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολικού σκελετού με τη CDK1 και αποκάλυψε την εκλεκτική 

ανασταλτική δράση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a] 

καρβαζολίου (FM-100) έναντι του ενζύμου. Αξιοποιώντας το παράγωγο FM-

100 ως ένωση-οδηγό, κρίθηκε απαραίτητη η στοχευμένη σύνθεση νέων 

παραγώγων για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων σχέσεων δομής–βιολογικής 

δραστικότητας και την ανακάλυψη ισχυρότερων αναστολέων.    

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αντικειμενικό σκοπό της παρούσας 

μελέτης αποτελεί: 

 
 Η σύνθεση 9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικών παραγώγων του 

γενικού τύπου 1,  με υποκαταστάτες στις θέσεις 2 και 3, που φέρουν 

δομικά χαρακτηριστικά, ικανά να συμβάλουν στην ενίσχυση της 

αλληλεπίδρασης με τη θέση πρόσδεσης του ATP.  
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 Η διερεύνηση και ο καθορισμός των βέλτιστων πειραματικών 

συνθηκών για τη σύνθεση των τελικών προϊόντων της δομής 1, 

καθώς και των απαραίτητων ενδιαμέσων μορίων. 

 

 Η βιολογική αποτίμηση των νεοσυντιθέμενων πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολίων ως προς την ανασταλτική τους δράση έναντι της 

CDK1, ο καθορισμός κρίσιμων δομικών χαρακτηριστικών για την 

πρόσδεση των παραγώγων στη θέση σύνδεσης του ATP και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις σχέσεις χημικής δομής–

φαρμακολογικής δράσης για την συγκεκριμένη κατηγορία μορίων. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  
ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  
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Θεωρητικό Μέρος 

 
1. Σχεδιασμός της Συνθετικής Πορείας 

 

Η συνθετική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την σύνθεση των 2- 

ή/και 3-υποκατεστημένων πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίων της γενικής δομής 

1 σχεδιάστηκε βάσει του ακόλουθου σχήματος αντίστροφης συνθετικής 

ανάλυσης (Σχήμα 1). Θεωρήθηκε ότι τα τελικά προϊόντα της δομής 1 ή τα 

4,5-διϋδρο-ανάλογά τους (2), θα μπορούσαν να προκύψουν με 

ινδολοποίηση κατά Fischer των ενδιάμεσων ο-χλωροφαινυλυδραζονών της 

δομής 3. Οι τελευταίες προκύπτουν με συμπύκνωση κετονών της δομής 4 

με την ο-χλωρο-φαινυλυδραζίνη. Κετόνες της δομής 4 θα μπορούσαν να 

προκύψουν με κατάλληλη υποκατάσταση της τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 

5, της οποίας η σύνθεση  από πυρρόλιο έχει περιγραφεί προηγουμένως στη 

βιβλιογραφία1,2. 
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Σχήμα 1: Αντίστροφη Συνθετική Ανάλυση των  

Πυρρολο[2,3-a] καρβαζολίων 1. 
 

Ο παραπάνω σχεδιασμός στηρίχθηκε σε παλαιότερα επιτυχή 

αποτελέσματα σύνθεσης πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικών προϊόντων μέσω 

ανάλογων ινδολοποιήσεων της τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 5 με 
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κατάλληλα υποκατεστημένες φαινυλυδραζίνες, μεταξύ των οποίων και η ο-

χλωρο-φαινυλυδραζίνη3. 

Για την υλοποίηση του ανωτέρω συνθετικού σχήματος καθοριστικό ρόλο 

παίζει η εισαγωγή των κατάλληλων ομάδων R1, R2 στην κετόνη 5 και η 

διερεύνηση των συνθηκών ινδολοποίησης των νέων κετονών 4 για την 

παραλαβή των τελικών προϊόντων. 

 

 

2. Παρασκευή του 2-(αιθοξυκαρβονυλ)-7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου 5  

 

Η παρασκευή της τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 5 πραγματοποιήθηκε 

βάσει της μεθοδολογίας που έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία1,2, κατά το 

ακόλουθο συνθετικό σχήμα: 
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Σχήμα 2: Σύνθεση της τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 5. 

 

Επίδραση τριχλωροακετυλχλωριδίου στο πυρρόλιο ακολουθούμενη από 

βασική εξουδετέρωση του ενδιάμεσου άλατος οδήγησε   στην παραλαβή 

του 2-(τριχλωροακετυλ)-πυρρολίου 6 σε απόδοση 79%. Ακολούθως, 

επίδραση στο 6 αιθοξειδίου του νατρίου απέδωσε τον 2-

καρβοξυαιθυλεστέρα 7 σε απόδοση 75%. Friedel-Crafts ακυλίωση με 

επίδραση ηλεκτρικού ανυδρίτη, παρουσία τριχλωριούχου αργιλίου σε 

διαλύτη 1,2-διχλωροαιθάνιο επέφερε εκλεκτική υποκατάσταση της θέσης-4 

του πυρρολικού δακτυλίου με αποτέλεσμα την παραλαβή του κετοξέος 8 

σε απόδοση 71%. Εκλεκτική αναγωγή της κετονομάδας της πλευρικής 

αλυσίδας του ενδιαμέσου 8 με τη χρήση τριαιθυλοσιλανίου σε 
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τριφθοροοξικό οξύ απέδωσε το ανηγμένο οξύ 9 σε απόδοση 72%. 

Κυκλοποίηση του τελευταίου με επίδραση τριφθοροοξικού ανυδρίτη σε 

διαλύτη τριφθοροοξικό οξύ οδήγησε στην τετραϋδροϊνδολική κετόνη 5 σε 

απόδοση 96%. 

 

3. Σύνθεση 3-αμιδο-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίων 

 

Η πρώτη ομάδα πυρρολοκαρβαζολίων που συντέθηκαν έφεραν 

καροβοξυαιθυλομάδα στη θέση-2 και αμιδική ομάδα στην θέση-3 του 

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικού σκελετού (1a). 

 

 
 

Σύμφωνα με τη γενική συνθετική πορεία που περιγράφηκε 

προηγουμένως, τα επιθυμητά πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικά ανάλογα 

(Σχήματα 1 & 3), του γενικού τύπου 1a μπορούν να προκύψουν από 

ινδολοποίηση κατά Fischer των ο-χλωρο-φαινυλυδραζονών αμιδο-

υποκατεστημένων κετονών 4a. Αμίδια της δομής 4a μπορούν να 

συντεθούν από την αμίνη 10, η οποία θα μπορούσε να προκύψει από το 3-

νιτρο παράγωγο 11. Το τελευταίο μπορεί να συντεθεί απευθείας από την 

τετραϋδροϊνδολική κετόνη 5 με αρωματική νίτρωση. 
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Σχήμα 3: Αντίστροφη Συνθετική Ανάλυση 3-Αμιδο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίων. 
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3.1. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλ)-3-αμινο-7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου 10  

 

Λαμβάνοντας υπόψη βιβλιογραφικά δεδομένα για τη νίτρωση 

πυρρολικών δακτυλίων4,5 και διερευνώντας την επίδραση παραμέτρων 

όπως η θερμοκρασία, η στοιχειομετρική αναλογία των αντιδρώντων και ο 

χρόνος προσθήκης του μίγματος νίτρωσης, επετεύχθη κατά το παρελθόν ο 

καθορισμός βέλτιστων συνθηκών νίτρωσης του τετραϋδροϊνδολικού 

παραγώγου 5. Σύμφωνα με αυτές, επίδραση περίσσειας μίγματος 

νίτρωσης, αποτελούμενο από πυκνό διάλυμα νιτρικού οξέος 65% σε οξικό 

ανυδρίτη, σε διάλυμα της ένωσης 5 επίσης σε οξικό ανυδρίτη και σε 

θερμοκρασία από -20 έως -14 oC απέδωσε την 3-νιτρο-τετραϋδροϊνδολική 

κετόνη 11 σε απόδοση 52% (Σχήμα 4).  
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5 1152 %

-20 to -14 oC, 20 min

 
Σχήμα 4 

 

Ακολούθως, η νιτρομάδα ανάχθηκε υπό συνθήκες καταλυτικής 

υδρογόνωσης προς την αντίστοιχη αμινομάδα. Ως καταλύτης 

χρησιμοποιήθηκε το οξείδιο του λευκοχρύσου IV σε διαλύτη οξικό 

αιθυλεστέρα. Ο συγκεκριμένος καταλύτης έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε 

ανάλογες αναγωγές6, αφήνοντας ανέπαφους ετεροαρωματικούς 

δακτυλίους και εστερικές ομάδες. Αρχικά, η αναγωγή πραγματοποιήθηκε 

υπό πίεση αέριου υδρογόνου 50 libres/inch για 1,25 h αποδίδοντας το 

αμινο-παράγωγο 10 σε απόδοση 71%. Ωστόσο, παρατείνοντας ελαφρώς το 

χρόνο της αντίδρασης στις 1,5 h η απόδοση αυξήθηκε στο 85%. 
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Σχήμα 5 
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3.2. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-χλωρο-βενζαμιδο)-

9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 

 

Το πρώτο ανάλογο που επιχειρήθηκε να συντεθεί ήταν το 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-χλωρο-βενζαμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζόλιο 1a1 Για την σύνθεση του 1a1 ήταν απαραίτητη η σύνθεση 

του ενδιαμέσου 4a1. 
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Σχήμα 6 

 

 

Κατεργασία της αμίνης 10 με p-χλωρο-βενζοϋλο χλωρίδιο παρουσία 

ανθρακικού καλίου σε τολουόλιο απέδωσε το 3-βενζαμιδο-παράγωγο 4a1 

σε απόδοση 94%. Δεδομένης της επιδεκτικότητας του p-χλωροβενζοϋλο 

χλωριδίου σε πυρηνόφιλη προσβολή, εφαρμόστηκαν ήπιες συνθήκες 

αντίδρασης για να αποφευχθεί η προσβολή του από το λιγότερο δραστικό 

πυρρολικό άζωτο. 
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3.2.1. Εφαρμογή της αντίδρασης σύνθεσης ινδολίου κατά Fischer 

για την παραλαβή του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-χλωρο-

βενζαμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 

 

3.2.1.1. Γενικά για την ινδολοποίηση κατά Fischer 

 

Η ινδολοποίηση κατά Fischer αποτελεί κλασική μέθοδο σχηματισμού 

ινδολικών δακτυλίων με ευρεία συνθετική εφαρμογή. Περιλαμβάνει την 

όξινα καταλυόμενη κυκλοποίηση μιας ενδιάμεσης αρυλυδραζόνης προς 

σχηματισμό ινδολικού δακτυλίου με ταυτόχρονη αποβολή αμμωνίας8.Η 

αντίδραση χωρεί μέσω μηχανισμού7, ο οποίος διακρίνεται σε τρία κυρίως 

στάδια: α) ταυτομερίωση της υδραζόνης σε ενεϋδραζίνη, β) [3,3]-

σιγματοτροπική μετάθεση , γ) επαναρωματοποίηση μέσω μετάθεσης ενός 

πρωτονίου και  αποβολής ΝΗ3 (Σχήμα 15).  

N
N
H

R
R'

R''

NH
N
H

R
R'

R''

H+

NH2N
H

R
R'

R''

NH2
NH

R
R'

R''
H

NH2
NH2

R
R'

R''

R
N
H

R''

R'
NH2

H

+H2O

-NH3

O
NH2

R
R'

R''

-NH3
-H2O

R
N
H

R''

R'
OH

H

R
N
H

R''

R'

H+

H+

H+

I

II  
Σχήμα 8: Μηχανισμός Ινδολολοποίησης κατά Fischer. 

 

Καθορίζον την αντίδραση στάδιο είναι η ισορροπία ταυτομέρειας 

υδραζόνης–ενεϋδραζίνης της αρυλυδραζόνης Ι8. Όξινοι καταλύτες ευνούν 

την ισορροπία προς την κατεύθυνση της ενεϋδραζίνης, όπως και επόμενα 

στάδια, αν και η  αντίδραση μπορεί να προχωρήσει και χωρίς όξινη 

κατάλυση, αλλά με  χαμηλότερη ταχύτητα20. Υποκαταστάτες δότες 

ηλεκτρονίων σε παρα- ή ορθο- θέση του αρωματικού δακτυλίου της 

αρυλυδραζόνης καθιστούν τα άτομα αζώτου της αρυλυδραζόνης πιο 

βασικά, ευνοούν την πρωτονίωση και την ταυτομερίωση και συνεπώς 
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αυξάνουν την ταχύτητα ινδολοποίησης8. Ωστόσο, οι υποκαταστάτες που 

ευνοούν την ταυτομερίωση των αρυλυδραζονών, ευνοούν επίσης και 

παράπλευρες αντιδράσεις με αποτέλεσμα, ενώ αυξάνεται την ταχύτητα, 

παράλληλα μειώνεται η απόδοση της ινδολοποίησης8.    

Έχει παρατηρηθεί ότι οι ενδιάμεσες αρυλυδραζόνες Ι είναι μόρια 

επιρρεπή σε αποικοδόμηση κατά την παραμονή τους. Γι’ αυτό το λόγο 

συνήθως δεν απομονώνονται μετά τη σύνθεσή τους, αλλά ακατέργαστα 

μίγματά τους υποβάλλονται άμεσα σε συνθήκες ινδολοποίησης κατά 

Fischer7,8.  

Επειδή η βασικότητα των αζώτων μιας αρυλυδραζίνης επηρεάζει τη 

δραστικότητά της σε μια αντίδραση σύνθεσης της αντίστοιχης 

αρυλυδραζόνης, συμπεραίνεται ότι οι υποκαταστάτες που αυξάνουν την 

ταχύτητα σύνθεσης της αρυλυδραζόνης είναι οι ίδιοι με αυτούς που 

αυξάνουν την ταχύτητα ινδολοποίησής της. 

 

 

3.2.1.2. Διερεύνηση συνθηκών ινδολοποίησης της 

τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 4a1 για την σύνθεση του 

πυρρολοκαρβαζολικού αναλόγου 1a1. 

 

Αρχικά, χρησιμοποιώντας την κετόνη 4a1 ως υπόστρωμα-μοντέλο, 

επιδιώχθηκε η διερεύνηση και ο καθορισμός βέλτιστων πειραματικών 

συνθηκών ινδολοποίησης με την ο-χλωρο-φαινυλυδραζίνη, προκειμένου 

να καθορισθεί μια αποδοτική γενική μέθοδος σύνθεσης των νέων 

πυρρολοκαρβαζολικών προϊόντων.  

Κατεργασία της τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 4a1 με υδροχλωρική ο-

χλωρο-φαινυλυδραζίνη παρουσία άνυδρου οξικού νατρίου σε διαλύτη 

αιθανόλη υπό βρασμό οδήγησε στον σχηματισμό της ενδιάμεσης 

φαινυλυδραζόνης 3a1 (Πίνακας 5, Α/Α 1).  
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Πίνακας 5: Σύγκριση των μεθόδων για τη σύνθεση του πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολίου 1a1 μέσω ινδολοποίησης κατά Fischer. 

 

Α/Α Καταλύτης Διαλύτης 
Χρόνος 

(h) 
Προϊόντα 

Απόδοση 
(%) 

1 TFA EtOH 24 
ενδιάμεση 

αρυλυδραζόνη 
- 

2 PPSE* CH3NO2 30 
Μίγμα 

1a1 και 2a1 
30 

3 π. H2SO4 CH3COOH 26 
Μίγμα 

1a1 και 2a1 
29 

4 HCl(aq) 37 % CH3COOH 26 
Πλήρως 

Αρωματικό 1a1 
28 

5 p-TsOH.H2O CH3COOH 24 
Μίγμα 

1a1 και 2a1 
69 

* Επίδραση PPSE σε ακατέργαστο μίγμα ενδιάμεσης φαινυλυδραζόνης 3a1. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ευπάθεια ανάλογων με την 3a1 

αρυλυδραζονών που κατά το παρελθόν είχαν συντεθεί στο εργαστήριό 

μας3, δεν επιδιώχθηκε απομόνωσή της, αλλά η άμεση ινδολοποίηση της με 

την προσθήκη τριφθοροξικού οξέος στο αντιδρών μίγμα αυτής. Ωστόσο, 

μετά από ολονύκτιο βρασμό, η ενδιάμεση φαινυλυδραζόνη 3a1, παρέμεινε 

αδρανής χωρίς να μετασχηματιστεί προς το επιθυμητό 

πυρρολοκαρβαζολικό παράγωγο 1a1. 
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Σε μια δεύτερη προσπάθεια, διερευνήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής του 

αντιδραστηρίου PPSE για την ινδολοποίηση της φαινυλυδραζόνης 3a1. Το 

αντιδραστήριο PPSE είναι μίγμα πολυφωσφορικών τριμεθυλσιλυλ-

εστέρων9,10. Παρασκευάζεται με θέρμανση μίγματος πεντοξειδίου του 

φωσφόρου και εξαμεθυλοδισιλοξανίου σε άνυδρο διχλωρομεθάνιο. Είναι 

ένας απρωτικός καταλύτης η χρήση του οποίου επιτυγχάνει ήπιες συνθήκες 

κατάλυσης σε αντιδράσεις ινδολοποίησης κατά Fischer. 
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Σχήμα 10: Συστατικά αντιδραστηρίου PPSE. 

 

 

Η προηγούμενη αποτελεσματική εφαρμογή του σε αντιδράσεις 

ινδολοποίησης για τη σύνθεση ινδολο[2,3-a]καρβαζολικών11 και 

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικών παραγώγων3 μας οδήγησε στη διερεύνηση 

της χρήσης του για την ινδολοποίηση της αρυλυδραζόνης 3a1. Έτσι, 

ακατέργαστο μίγμα της αρυλυδραζόνης 3a1 που παρασκευάστηκε με τη 

μέθοδο που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, διαλύθηκε σε 

άνυδρο νιτρομεθάνιο, προστέθηκε σε διάλυμα πρόσφατα 

παρασκευασμένου αντιδραστηρίου PPSE επίσης σε νιτρομεθάνιο και 

υποβλήθηκε σε παρατεταμένο βρασμό (30 h) (Α/Α 2). Μετά το πέρας της 

αντίδρασης απομονώθηκε μίγμα του επιθυμητού πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολίου 1a1 και του αντίστοιχου 4,5-διϋδρο-παραγώγου 2a1 

(~30%) το οποίο δεν κατέστη δυνατό να διαχωριστεί με χρωματογραφία 

στήλης. Επίσης, επανακτήθηκε ~ 23% της ενδιάμεσης αρυλυδραζόνης.  
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Σχήμα 11 
 

Η επανάκτηση ποσοστού της ενδιάμεσης αρυλυδραζόνης από την 

αντίδραση με το PPSE μας οδήγησε στο να στραφούμε σε δραστικότερες 

συνθήκες ινδολοποίησης με την εφαρμογή ισχυρά όξινων καταλυτών. 

Αρχικά επιχειρήθηκε η ινδολοποίηση της κετόνης 4a1  με επίδραση πυκνού 

θειικού οξέος σε διαλύτη οξικό οξύ (Α/Α 3). Μετά την ολοκλήρωση και την 

επεξεργασία της αντίδρασης απομονώθηκε μίγμα των πυρρολοκαρβαζολίων 

1a1 και 2a1 σε απόδοση ~29%. Μολονότι η χρήση  του συστήματος π. 

H2SO4/CH3COOH οδήγησε, όπως και στην περίπτωση του PPSE, στην 

παραλαβή μίγματος προϊόντων χωρίς βελτίωση της συνολικής απόδοσης, 

ωστόσο δεν παρατηρήθηκε ανάκτηση της ενδιάμεσης αρυλυδραζόνης.  
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Σχήμα 12 

 

Σε επόμενη προσπάθεια επιχειρήθηκε η ινδολοποίηση της κετόνης 4a1 με 

επίδραση HCl(aq) 37% σε διαλύτη οξικό οξύ (Α/Α 4). Το προϊόν 1a1 

απομονώθηκε σε απόδοση ~28%, ποσοστό σχεδόν ίδιο με εκείνο των 

προηγούμενων μεθόδων. Ωστόσο, χαρακτηριστικό της χρήσης του HCl(aq) 

ήταν ότι το ινδολοποιημένο προϊόν που παραλήφθηκε μετά από 

χρωματογραφία στήλης περιείχε σε ποσοστό >99% το επιθυμητό πλήρως 



 49 

αρωματικό προϊόν 1a1, ενώ το αντίστοιχο 4,5-διϋδρο-παράγωγο 

ανιχνεύτηκε σε ίχνη. 
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Σχήμα 13 
 
Οι προαναφερθείσες προσπάθειες ινδολοποίησης οδήγησαν στο 

συμπέρασμα ότι ισχυρά όξινοι καταλύτες κατέληγαν σε μικρές αποδόσεις, 

χωρίς ανάκτηση της πρώτης ύλης, πιθανά λόγω αυξημένου ποσοστού 

αποικοδόμησης. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε σε επόμενη προσπάθεια να 

χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης το λιγότερο ισχυρό ένυδρο π-

τολουολοσουλφονικό οξύ (p-TsOH.Η2Ο) σε διαλύτη οξικό οξύ (Α/Α 4). 

Μετά από θέρμανση του αντιδρώντος μίγματος παρελήφθη μίγμα των 

ινδολοποιημένων προϊόντων (1a1 και 2a1) σε συνολική απόδοση ~69%. 

Από την αντίδραση παραλήφθηκε επίσης μίγμα αποχλωριωμένων στην 

θέση-9 του σκελετού παραπροϊόντων, τα οποία όμως δεν κατέστη δυνατό 

να διαχωριστούν με χρωματογραφία στήλης. Η χρήση του συστήματος p-

TsOH.H2O/CH3COOH οδήγησε στην υψηλότερη απόδοση της αντίδρασης 

ινδολοποίησης και συνεπώς η μέθοδος αυτή αποδείχτηκε η πλέον 

κατάλληλη για την σύνθεση του επιθυμητού προϊόντος 1a1. 
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Σχήμα 14 
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3.2.1.3. Αρωματοποίηση του μίγματος προϊόντων ινδολοποίησης 

1a1 και 2a1.  

Το μίγμα των προϊόντων 1a1 και 2a1 που παρελήφθη από την αντίδραση 

ινδολοποίησης δεν κατέστη δυνατό να διαχωριστεί με χρωματογραφία 

στήλης. Ως εκ τούτου, υποβλήθηκε σε συνθήκες αφυδρογόνωσης ώστε το 

διϋδρο-παράγωγο 2a1 να αρωματοποιηθεί και να παραληφθεί αποκλειστικά 

το πλήρως αρωματικό πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικό παράγωγο 1a1. 

Η μετατροπή του μίγματος των 1a1 και 2a1 προς το πλήρως αρωματικό 

προϊόν 1a1 πραγματοποιήθηκε με επίδραση 2,3-διχλωρο-5,6-δικυανο-1,4-

βενζοκινόνης (DDQ) σε διαλύτη οξικό αιθυλεστέρα, μέθοδος που 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία11,12 και έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στην 

μετατροπή ανάλογων μιγμάτων προς τα αντίστοιχα πλήρως αρωματικά 

πυρρολο[2,3-a]καρβαζόλια3. Για να διασφαλιστεί η πλήρης αρωματοποίηση 

του μίγματος εφαρμόστηκε αρχικά ολονύκτιος βρασμός,  οδηγώντας όμως 

σε χαμηλές αποδόσεις (30-40%) του επιθυμητού προϊόντος. Μετά από 

αρκετές διερευνητικές προσπάθειες όσον αφορά στον χρόνο αντίδρασης, 

μείωση του χρόνου βρασμού στις 5 h, οδήγησε σε αύξηση της απόδοσης 

για το 1a1 στο 85%. 
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Σχήμα 15 

 

 

3.3. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-πικολιναμιδο-9-

χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 1a2. 

 

Επόμενο στόχο της μελέτης αποτέλεσε η σύνθεση του 

πυρρολοκαρβαζολικού αναλόγου 1a2. Με βάσει τη συνθετική μεθοδολογία 

τριών βημάτων (σύνθεση κατάλληλου κετονικού υποστρώματος, 

ινδολοποίηση, αρωματοποίηση) που περιγράφηκε για την σύνθεση του 

παραγώγου 1a1, απαραίτητο βήμα ήταν προηγουμένως η σύνθεση του 
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ενδιαμέσου αμιδίου 4a2 και η μετέπειτα εισαγωγή του σε συνθήκες 

ινδολοποίησης.  
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Σχήμα 16 

 

Το αμίδιο 4a2 συντέθηκε με επίδραση πικολινοϋλο χλωρίδιου στην αμίνη 

10 παρουσία τριαιθυλαμίνης σε διαλύτη τολουόλιο υπό θέρμανση, 

σύμφωνα με μέθοδο που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για τη σύνθεση 

ανιλινικών αμιδίων13. Το πικολινοϋλο χλωρίδιο δεν είναι διαθέσιμο 

εμπορικά αλλά παρασκευάστηκε σε προηγούμενο στάδιο με επίδραση 

θειονυλοχλωριδίου σε πικολινικό οξύ και το ακατέργαστο μίγμα του 

χρησιμοποιήθηκε απευθείας στην αντίδραση σύνθεσης του αμιδίου 4a2. Η 

συνολική απόδοση για τα δύο συνθετικά βήματα ανήλθε στο 82%. 
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Σχήμα 17 

 

Εφαρμόζοντας την μέθοδο ινδολοποίησης που απέδωσε τα καλύτερα 

αποτελέσματα στη σύνθεση του παραγώγου 1a1, η 3-αμιδο-κετόνη 4a2 

υποβλήθηκε σε βρασμό με επίδραση υδροχλωρικής ο-χλωρο-

φαινυλυδραζίνης παρουσία p-TsOH σε διαλύτη οξικό οξύ οδηγώντας στο 

σχηματισμό μίγματος του επιθυμητού πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 1a2 και 

του διϋδρο-παραγώγου του 2a2. Παρατηρήθηκε επίσης ο σχηματισμός ενός 

μικρού ποσοστού μίγματος αποχλωριωμένων παραπροϊόντων χωρίς όμως 

να καταστεί δυνατή η απομόνωση κάποιου εξ αυτών. 
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Σχήμα 18 

 

Το μίγμα 1a2-2a2 αρωματοποιήθηκε πλήρως με βρασμό παρουσία του 

αντιδραστηρίου DDQ σε διαλύτη οξικό αιθυλεστέρα αποδίδοντας το 3-

πικολιναμιδο-πυρρολοκαρβαζόλιο 1a2 σε ποσοστό 69% συνολικά για τα 

δύο βήματα.  
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Σχήμα 19 

 

 

3.4. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(θειοφαινυλ-2-

καρβοξαμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 1a3. 

 

Για τη σύνθεση του πυρρολοκαρβαζολίου 1a3 ήταν απαραίτητη η 

σύνθεση της τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 4a3 και ακολούθως η εισαγωγή 

της σε συνθήκες ινδολοποίησης κατά Fischer παρουσία της ο-χλωρο-

φαινυλυδραζίνης. 
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Σχήμα 20 

 



 53 

Επίδραση θειοφαινο-2-καρβονυλο χλωρίδιου στην αμίνη 10, παρουσία 

τριαιθυλαμίνης σε τολουόλιο υπό θέρμανση, οδήγησε στην παραλαβή του 

του ενδιαμέσου αμιδίου 4a3 σε απόδοση 98%. 
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Σχήμα 21 

 

Η θειοφαινυλο-υποκατεστημένη τετραϋδροϊνδολική κετόνη 4a3 

αντέδρασε με την υδροχλωρική ο-χλωροφαινυλυδραζίνη παρουσία p-TsOH 

υπό θέρμανση στους 80 oC σε οξικό οξύ. Από την αντίδραση ινδολοποίησης 

παρελήφθη σχεδόν αποκλειστικά το διϋδρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικό 

παράγωγο 2a3 σε απόδοση 82%. 
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Σχήμα 22 

 

Το διϋδρο-παράγωγο 2a3 μετατράπηκε στο πλήρως αρωματικό 

πυρρολο[2,3-a]καρβαζόλιο 1a3 με επίδραση DDQ σε οξικό αιθυλεστέρα 

υπό βρασμό σε απόδοση 52%. 
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Σχήμα 23 
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3.5. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-ακεταμιδο-9-χλωρο-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 1a4.  

 

Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση του μήκους της ανθρακικής 

αλυσίδας της αμιδικής ομάδας στη δράση των τελικών προϊόντων, επόμενο  

στόχο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε το πυρρολοκαρβαζολικό ανάλογο 

1a4 το οποίο έφερε 3-ακεταμιδομάδα. Για την σύνθεση του ακολουθήθηκε 

η συνθετική πορεία τριών σταδίων που περιγράφηκε για τα προηγούμενα 

ανάλογα, μέσω του ενδιαμέσου 4a4.  
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Σχήμα 24 

 

Το αμιδικό ενδιάμεσο 4a4 προέκυψε μέσω ακετυλίωσης της αμίνης 10 

με επίδραση ακετυλοχλωριδίου παρουσία ανθρακικού καλίου σε διαλύτη 

τολουόλιο. 
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Σχήμα 25 

 

Αρχικά, επίδραση περίσσειας 1.75 eq. ακετυλοχλωριδίου στο 3-αμινο-

τετραϋδροϊνδόλιο 10 για 34 h σε θερμοκρασία δωματίου, οδήγησε στην 

παραλαβή του ακετυλιωμένου παραγώγου 4a4 σε απόδοση 59%, ενώ 

ανακτήθηκε και 11% του 10. Ωστόσο, επίδραση περίσσειας 2.5 eq 

ακετυλοχλωριδίου για 22 h οδήγησε στην σχεδόν ποσοτική παραλαβή 

(96%) του 4a4. Στη συνέχεια, η τετραϋδροϊνδολική κετόνη 4a4 εισήχθη σε 

συνθήκες ινδολοποίησης  με επίδραση ο-χλωροφαινυλυδραζίνης παρουσία 

p-TsOH σε CH3COOH. Μετά από θέρμανση του αντιδρώντος μίγματος, 

παρελήφθη μίγμα του ακεταμιδο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 1a4 και του 
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4,5-διϋδρο–αναλόγου 2a4 το οποίο δεν κατέστη δυνατό να διαχωριστεί με 

χρωματογραφία στήλης.  
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Σχήμα 26 

 

Το μίγμα των προϊόντων ινδολοποίησης 1a4-2a4, υποβλήθηκε σε 

βρασμό παρουσία DDQ σε οξικό αιθυλεστέρα αποδίδοντας το πλήρως 

αρωματικό παράγωγο 1a4. Η συνολική απόδοση ινδολοποίησης-

αρωματοποίησης ήταν 31%. 
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Σχήμα 27 

 

 

3.6. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-προπιοναμιδο-9-

χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 1a5. 

 

Περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης του μήκους της ανθρακικής 

αλυσίδας της αμιδικής ομάδας στη δράση των τελικών προϊόντων, 

σχεδιάσθηκε να πραγματοποιηθεί μέσω της σύνθεσης του 3-προπιοναμιδο-

παραγώγου 1a5. Σύμφωνα με τη γενική συνθετική στρατηγική, απαραίτητο 

υπόστρωμα γι΄αυτό ήταν το αμιδικό ενδιάμεσο  4a5.  
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Σχήμα 28 

 

Το ενδιάμεσο 7-κετο-τετραϋδροϊνδολίο 4a5 παρασκευάστηκε με 

επίδραση περίσσειας προπιονυλοχλωριδίου (2.5 eq.) στην αμίνη 10, 

παρουσία ανθρακικού καλίου σε διαλύτη τολουόλιο. Το προϊόν 4a5 

παρελήφθη σε απόδοση 97%.   
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Σχήμα 29 

 

Ακολούθως, επίδραση ο-χλωρο-φαινυλυδραζίνης στο 4a5 παρουσία p-

TsOH/CH3COOH, απέδωσε μετά από θέρμανση στους 80 oC, μίγμα του 

πλήρως αρωματικού πυρρολοκαρβαζολικού προϊόντος 1a5 και του 4,5-

διϋδρο-αναλόγου 2a5.  
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Σχήμα 30 

 

Κατεργασία του μίγματος των προϊόντων ινδολοποίησης με DDQ σε 

οξικό αιθυλεστέρα οδήγησε στην παραλαβή του επιθυμητού πλήρως 

αρωματικού προϊόντος 1a5. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι 
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συνθήκες ινδολοποίησης και αρωματοποίησης που εφαρμόστηκαν ήταν οι 

ίδιες που είχαν χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή των προηγούμενων 

παραγώγων, το προϊόν 1a5 παρελήφθη σε μικρή απόδοση της τάξης του 

14% συνολικά για τα δύο βήματα, πιθανότατα λόγω εκτεταμένης 

αποχλωρίωσης του πυρρολοκαρβαζολικού σκελετού, όπως προέκυψε από 

φασματοσκοπία 1Η-NMR μίγματος παραπροϊόντων, το οποίο δεν κατέστη 

εφικτό να διαχωριστεί στα συστατικά του. 
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Σχήμα 31 

 

 

4. Σύνθεση 3-σουλφοναμιδο-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζο-

λίων. 

 

Σε επόμενη φάση της παρούσας μελέτης επιχειρήθηκε ο σχεδιασμός και 

η σύνθεση αναλόγων με σουλφοναμιδο-υποκατάσταση στη θέση-3 του 

πυρρολοκαρβαζολικού σκελετού. Επιδίωξη ήταν η εισαγωγή μιας ομάδας 

ισχυρότερου από την καρβοξαμιδομάδα δέκτη δεσμών υδρογόνου, όπως η 

σουλφοναμιδομάδα, προκειμένου να ενισχυθεί η πιθανή πρόσδεση των 

νέων αναλόγων στη θέση του ATP και κατ’ επέκταση η ανασταλτική δράση 

έναντι της CDK1.  

Η συνθετική στρατηγική που εφαρμόσθηκε για την παραλαβή των 

τελικών προϊόντων αυτής της υποκατηγορίας ήταν αντίστοιχη με εκείνη 

που ακολουθήθηκε για τη σύνθεση των 3-ακεταμιδο-παραγώγων. 

Αναλυτικότερα περιελάμβανε τον σχηματισμό του υποκατεστημένου 

πυρρο[2,3-a]καρβαζολικού σκελετού σε τρία βήματα ξεκινώντας από την 

3-αμινο-τετραϋδροϊνδολική κετόνη 10, μέσω ινδολοποίησης της 3-

σουλφοναμιδο-κετόνης 4b με την ο-χλωροφαινυλυδραζίνη και μετέπειτα 

αρωματοποίησης του μίγματος των προϊόντων ινδολοποίησης. 
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Σχήμα 32: Συνθετική προσέγγιση 3-σουλφοναμιδο- 

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίων  
 

 

4.1. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολοσουλ- 

φοναμιδο)-1-(π-τολουολοσουλφονυλ)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a] 

καρβαζολίου 1b3 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω συνθετικό σχήμα, το πρώτο βήμα για τη 

σύνθεση του 3-(π-τολουολοσουλφοναμιδο)-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 

1b1 είναι η σύνθεση της π-τοσυλαμιδο-υποκατεστημένης 

τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 4b1 από την αμίνη 10. 

 

N
H

N
H

NH

O

OCl

S O
O

N
H

O

O

O
NH
SO

O

1b1 4b1  
Σχήμα 33 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία για την τοσυλίωση αμινο-

ινδολίων14,15 προχωρήσαμε στη σύνθεση του 4b1 μέσω επίδρασης π-

τοσυλοχλωρίδιου (p-TsCl) στην αμίνη 10, παρουσία τριαιθυλαμίνης σε 

διαλύτη τετραϋδροφουράνιο (THF). 
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Σχήμα 34 

 

Αρχικά εφαρμόστηκε γραμμομοριακή αναλογία 10:p-TsCl:NEt3 = 

1:1,2:2, παρεμφερής με αυτή των βιβλιογραφικών αναφορών14,15. 

Παρακολούθηση της πορείας της αντίδρασης με χρωματογραφία λεπτής 

στοιβάδας έδειξε αδυναμία κατανάλωσης του αντιδρώντος 10. Ωστόσο, 

διπλασιασμός της περίσσειας των αντιδραστηρίων (10:p-TsCl:NEt3 = 

1:2,4:4) οδήγησε σε βελτίωση της απόδοσης για το τοζυλιωμένο προϊόν 

4b1 το οποίο παρελήφθη σε απόδοση 54%. Επίσης, απομονώθηκε το 

διτοζυλιωμένο προϊόν 4b2 σε ποσοστό 25%. 
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Σχήμα 35 

 

Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης σχηματισμού του 4b1 

δοκιμάστηκε ως διαλύτης το διμεθυλοφορμαμίδιο (DMF). Ωστόσο, το 4b1 

παρελήφθη σε μικρότερη απόδοση (43%). Συνεπώς το THF αποδείχτηκε 

καταλληλότερος διαλύτης για την αντίδραση τοζυλίωσης της αμίνης 10. 

Για την παραλαβή του επιθυμητού 3-σουλφοναμιδο-υποκατεστημένου 

πυρρολοκαρβαζολίου 1b1 χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που είχε εφαρμοστεί 

με επιτυχία στη σύνθεση των 3-αμιδο-υποκατεστημένων προϊόντων. 

Επίδραση ο-χλωροφαινυλυδραζίνης στην τοζυλιωμένη 

τετραϋδροϊνδολική αμίνη 4b1 παρουσία p-TsOH σε διαλύτη οξικό οξύ υπό 
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θέρμανση, οδήγησε στην παραλαβή μίγματος του πυρρολοκαρβαζολικού 

προϊόντος 1b1 και του 4,5-διϋδρο-αναλόγου του 2b1. Παράλληλα, 

απομονώθηκε το πλήρως αρωματικό, αποχλωριωμένο στη θέση-9 του 

σκελετού πυρρολοκαρβαζολικό παράγωγο 1b2 σε απόδοση 30%.  

 

 

Σχήμα 36 
 

Το μίγμα των ενώσεων 1b1-2b1 εισήχθη σε συνθήκες αρωματοποίησης 

με επίδραση του DDQ υπό βρασμό σε 1,4-διοξάνη. Το πλήρως αρωματικό 

πυρρολοκαρβαζολικό παράγωγο 1b1 παρελήφθη από τα δύο αυτά στάδια 

σε απόδοση 39%.  
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Σχήμα 37 

 

 

 

4.2. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολο-

σουλφοναμιδο)-1-(π-τολουολοσουλφονυλ)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολίου 1b3 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος της υποκατάστασης του 

πυρρολικού αζώτου στην δράση των τελικών προϊόντων, αποφασίσθηκε η 
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σύνθεση του πυρρολοκαρβαζολικού αναλόγου 1b3 το οποίο θα έφερε 

υποκατεστημένη την συγκεκριμένη θέση με την ογκώδη π-τοζυλοομάδα.  
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Επίδραση ο-χλωροφαινυλυδραζίνης στη διτοζυλιωμένη κετόνη 4b2 

παρουσία p-TsOH σε CH3COOH, απέδωσε μετά από θέρμανση μίγμα του 

πλήρως αρωματικού πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 1b3 και του αντίστοιχου 

4,5-διϋδρο-παραγώγου 2b3.  
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Σχήμα 38 

 

Το μίγμα των προϊόντων ινδολοποίησης δεν κατέστη δυνατό να 

διαχωριστεί με χρωματογραφία στήλης. Ωστόσο, υποβλήθηκε σε βρασμό με 

επίδραση DDQ σε 1,4-διοξάνη αποδίδοντας το πλήρως αρωματικό 

πυρρολοκαρβαζολικό παραγωγό 1b3. Η απόδοση της σύνθεσης του 1b3 

ήταν 58%.  
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Σχήμα 39 

 

 

5. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-9-χλωρο-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 

 

Σε επόμενη φάση της παρούσας μελέτης επιδιώχθηκε η σύνθεση του 

πυρρολοκαρβαζολικού παραγώγου 1c που θα έφερε ελεύθερη αμινομάδα 

στη θέση-3 του σκελετού, προκειμένου να αξιολογηθεί η παρουσία ενός 

μικρού όγκου υποκαταστάτη, σε σχέση με την ανασταλτική δράση έναντι 

της CDK1.   
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Σχήμα 40 

 

Η ινδολοποίηση της κετόνης 10 θα μπορούσε να αποβεί προβληματική 

λόγω της ύπαρξης ελεύθερης αμινομάδας στο μόριο και του ενδεχόμενου 

ανταγωνισμού της με την υδραζινομάδα της φαινυλυδραζίνης για την 

προσβολή του καρβονυλικού άνθρακα της κετονομάδας.  
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Σχήμα 41: Μηχανισμός αντίδρασης σύνθεσης της αρυλυδραζόνης. 

 

Μολαταύτα, ο απεντοπισμός του μονήρους ζεύγους ηλεκτρονίων της 

αμινομάδας περιορίζει πιθανότατα την νουκλεοφιλικότητά της.  
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Σχήμα 42: Απεντοπισμός μονήρους ζεύγους ηλεκτρονίων της αμινομάδας 

στην αμινο-κετόνη 10.  

 

Αντίστοιχος απεντοπισμός ηλεκτρονίων στην ο-χλωροφαινυλυδραζίνη δεν 

είναι τόσο πιθανό να πραγματοποιηθεί επειδή προϋποθέτει μεταφορά π 

ηλεκτρονίων από τα άτομα αζώτου στον ηλεκτρονιακά πλούσιο αρωματικό 

δακτύλιο (Σχήμα 43). Συνεπώς, η προσβολή της κετονομάδας από το 

νουκλεόφιλο άζωτο της φαινυλυδραζίνης διευκολύνεται σημαντικά σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι η τελευταία προστίθεται σε διπλάσια 

περίσσεια έναντι της κετόνης.  
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Σχήμα 43: Μεσομερείς δομές της ο-χλωροφαινυλυδραζίνης 

 

Επίδραση ο-χλωροφαινυλυδραζίνης στην αμινο-υποκατεστημένη κετόνη 

10 παρουσία p-TsOH σε οξικό οξύ απέδωσε μετά από θέρμανση μίγμα 

προϊόντων ινδολοποίησης με το 4,5-διϋδρο-πυρρολοκαρβαζολικό 

παράγωγο 2c να υπερτερεί.   
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Σχήμα 44 

 

Το 4,5-διϋδρο-παράγωγο 2c υποβλήθηκε σε βρασμό παρουσία DDQ σε 

1,4-διοξάνη με αποτέλεσμα την παραλαβή του πλήρως αρωματικού 

πυρρολοκαρβαζολικού παραγώγου 1c σε απόδοση 53% συνολικά για τα 

δύο βήματα. 
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Σχήμα 45 

 

Λόγω της παρατηρηθείσας αποσύνθεσης του 3-αμινο-παραγώγου 1c 

κατά την αποθήκευση του ακόμη και σε χαμηλή θερμοκρασία, 

αποφασίστηκε η μετατροπή του στο αντίστοιχο υδροχλωρικό αλάτι με 

διαβίβαση HClg σε μεθανολικό διάλυμά του. Αποτέλεσμα ήταν η παραλαβή 

του σταθερού πλέον άλατος 1c’.  
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Σχήμα 46 
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6. Σύνθεση 2-καρβοξαμιδο-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-]καρβαζολίων 

 

Η τελευταία κατηγορία παραγώγων που σχεδιάστηκαν και συντέθηκαν 

στα πλαίσια της παρούσας μελέτης περιελάμβανε πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολικά ,ανάλογα με καρβοξαμιδομάδα στη θέση-2 του σκελετού 

(1d) έναντι της καρβοξυαιθυλομάδας που έφεραν τα μέχρι τότε παράγωγα. 

Ο σχεδιασμός αυτών των προϊόντων αποσκοπούσε ουσιαστικά στην 

αντικατατάσταση μιας αλκοξυομάδας δέκτη δεσμού υδρογόνου από μια 

αλκυλαμινομάδα δότη δεσμού υδρογόνου, προκειμένου να διερευνηθεί η 

επίδραση στην ανασταλτική δράση έναντι της CDK1. 
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Σχήμα 47 

 

 

6.1. Πορεία σύνθεσης 2-καρβοξαμιδο-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]-

καρβαζολίων  

 

Σύμφωνα με την αντίστροφη συνθετική ανάλυση που εφαρμόστηκε για 

τα υποκατεστημένα πυρρολο[2,3-a]καρβαζόλια της γενικής δομής 1, 

θεωρήθηκε ότι τα αμιδικά παράγωγα 1d (ή τα 4,5-διϋδρο-ανάλογά τους) 

μπορούν να προκύψουν από την ινδολοποίηση κατά Fischer των 

αντίστοιχων κετονών 4d με την ο-χλωροφαινυλυδραζίνη (Σχήμα 49). Τα 

7-κετο-τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξαμίδια της δομής 4d δύνανται να 

συντεθούν με σύζευξη του 7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολο-2-

καρβοξυλικού οξέος 12 με την κατάλληλη αμίνη. Το καρβοξυλικό οξύ 12 

παραλαμβάνεται εύκολα με υδρόλυση του αιθυλεστέρα της 

τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 5. 
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Σχήμα 48: Αντίστροφη Συνθετική Ανάλυση 2-καρβοξαμιδο-9-χλωρο-
πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίων 
 
 
 

6.2. Υδρόλυση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου (5) για την παραλαβή του 7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξυλικού οξέος (12) 

 

Η εστερική ομάδα της τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 5 υδρολύθηκε υπό 

την επίδραση υδροξειδίου του νατρίου σε διάλυμα αιθανόλης–νερού. Το 7-

κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολικό οξύ 12 παραλήφθηκε σε απόδοση 95%. 
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Σχήμα 49 

 

 

6.3. Σύνθεση του Ν-(2-θειαζολο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολο-2-καρβοξαμιδίου (1d1)  

 

Το πρώτο ανάλογο της δομής 1d το οποίο επιχειρήθηκε να συντεθεί 

έφερε τη θειαζολο-καρβοξαμιδική ομάδα στη θέση-2 του 

πυρρολοκαρβαζολικού σκελετού (1d1). Για το σκοπό αυτό, απαραίτητη 

ήταν προηγουμένως η σύνθεση του Ν-(2-θειαζολο)-7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξαμιδίου 4d1 προκειμένου να εισαχθεί σε 

συνθήκες ινδολοποίησης.  
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Σχήμα 50 

 

Η σύνθεση του αμιδικού ενδιαμέσου 4d1 επιχειρήθηκε να γίνει μέσω 

αμιδικής σύζευξης του καρβοξυλικού οξέος 12 με το 2-αμινοθειαζόλιο. Η 

σύνθεση αμιδίων με σύζευξη καρβοξυλικών οξέων με αμίνες μπορεί να 

επιτευχθεί με τη χρήση κατάλληλων αντιδραστηρίων σύζευξης που 

προωθούν το σχηματισμό αμιδικού δεσμού με ταυτόχρονη απομάκρυνση 

ενός μορίου νερού.  

Αρχικά, ως αντιδραστήριο σύζευξης χρησιμοποιήθηκε ο 

κυανοφωσφονικός διαιθυλεστέρας (DiEthyl CyanοPhosphonate, DEPC). Το 

DEPC16 έχει βρει εφαρμογή στην πεπτιδική σύνθεση περιορίζοντας τον 

κίνδυνο της ρακεμίωσης καθώς και σε συζεύξεις αλειφατικών και 

αρωματικών οξέων με αλειφατικές και αρωματικές αμίνες, όπου συνήθως 

χρησιμοποιείται παρουσία τριαιθυλαμίνης.  
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OO

diethyl phosphorocyanide  
Σχήμα 51 

 

Στη χρήση του αντιδραστηρίου DEPC οδηγηθήκαμε λόγω των επιτυχούς 

εφαρμογής του κατά τη σύζευξη ανάλογων του 13 καρβοξυλικών οξέων με 

βενζυλαμίνη σε πειράματα που είχαν διεξαχθεί κατά το παρελθόν στο 

εργαστήριό μας. 

Το καρβοξυλικό οξύ 12 αντέδρασε με το 2-αμινο-θειαζόλιο παρουσία 

του αντιδραστηρίου DEPC και τριαιθυλαμίνης σε διαλύτη Ν,Ν-

διμεθυλοφορμαμίδιο (DMF) υπό θέρμανση στους 40 οC. Το αντιδρών μίγμα 

παρέμεινε υπό ανάδευση για 46 ώρες, χωρίς όμως να σχηματιστεί το 

επιθυμητό αμιδικό ενδιάμεσο 4d1.  
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Σχήμα 52 

 

Σε επόμενη προσπάθεια επιχειρήθηκε η σύζευξη παρουσία του 

υδροχλωρικού άλατος του 1-αιθυλ-3-(3-διμεθυλαμινο-προπυλ)-

καρβοδιϊμιδίου [1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide, EDCI] ως 

αντιδραστηρίου σύζευξης. Το EDCI16 χρησιμοποιείται ευρέως στην 

πεπτιδική σύνθεση και πλεονεκτεί έναντι άλλων καρβοδιϊμιδίων στο ότι το 

αντίστοιχο παράγωγο ουρίας στο οποίο μετατρέπεται, είναι υδατοδιαλυτό 

και απομακρύνεται εύκολα με εκχύλιση. Η χρήση του EDCI συνδυάζεται με 

πυρηνόφιλα αντιδραστήρια, όπως το Ν-υδροξυ-ηλεκτριμίδιο ή το 1-

υδροξυβενζοτριαζόλιο για την αποφυγή παράπλευρων αντιδράσεων. Το 

EDCI έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στη σύζευξη ινδολο-2-καρβοξυλικών 

οξέων με αμινοθειαζόλια17, καθώς και στη σύζευξη άλλων αμινών με το 

καρβοξυλικό οξύ 12 κατά τη διεξαγωγή προγενέστερων πειραμάτων στο 

εργαστήριό μας. 

 

 
Σχήμα 53 

 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε περιελάμβανε κατεργασία του οξέως 12 

με 2-αμινο-θειαζόλιο παρουσία EDCI, διϊσοπροπυλαιθυλαμίνης (DIPEA) και 

1-υδροξυ-βενζοτριαζολίου (HOBt) σε διαλύτη ακετονιτρίλιο, αρχικά με 

παραμονή του αντιδρώντος μίγματος στους 0 oC και προοδευτική θέρμανσή 

του μέχρι θερμοκρασία δωματίου. Το επιθυμητό αμίδιο παρελήφθη σε 

απόδοση 45%. 
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Σχήμα 54 

 

Στη συνέχεια, η τετραϋδροϊνδολική κετόνη 4d1 υποβλήθηκε σε 

ινδολοποίηση κατά Fischer με επίδραση ο-χλωροφαινυλυδραζίνης 

παρουσία p-TsOH σε CH3COOH. Η αντίδραση ινδολοποίησης οδήγησε στο 

σχηματισμό μίγματος του 2-καρβοξαμιδο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 1d1 

και του 4,5-διϋδρο-αναλόγου του 2d1, τα οποία ήταν αδύνατο να 

διαχωριστούν με χρωματογραφία στήλης. 
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Σχήμα 55 

 

Το μίγμα των προϊόντων ινδολοποίησης 1d1 και 2d1 υποβλήθηκε σε 

αρωματοποίηση με επίδραση DDQ σε οξικό αιθυλέστερα με αποτέλεσμα την 

παραλαβή του πλήρως αρωματικού παραγώγου 1d1 σε απόδοση 36% 

συνολικά και στα δύο στάδια. 
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Σχήμα 56 
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6.4. Σύνθεση του Ν-μεθυλο-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολο-

2-καρβοξαμιδίου (1d2). 

 

Επόμενος συνθετικός στόχος στην υποκατηγορία των 2-καρβοξαμιδο-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίων ήταν το παράγωγο 1d2 που θα έφερε Ν-

μεθυλοκαρβοξαμιδική ομάδα στη θέση-2 του σκελετού, προκειμένου να 

διερευνηθεί η επίδραση μιας αλκυλο-καρβοξαμιδικής ομάδας στη δράση 

των τελικών προϊόντων. Η σύνθεση του 1d2 προϋπέθετε τη σύνθεση του 

Ν-μεθυλο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξαμιδίου 4d2. 
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Σχήμα 57 

 

Κατεργασία του καρβοξυλικού οξέος 12 με υδροχλωρική μεθυλαμίνη 

παρουσία EDCI, DIPEA και HOBt σε ακετονιτρίλιο απέδωσε μετά από 

παρατεταμένη ανάδευση το επιθυμητό καρβοξαμίδιο 4d2 σε απόδοση 25%. 
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Σχήμα 58 

 

Ακολούθως, η τετραϋδροϊνδολική κετόνη 4d2 υποβλήθηκε σε 

ινδολοποίηση με επίδραση ο-χλωροφαινυλυδραζίνης παρουσία p-TsOH σε 

οξικό οξύ. Το αντιδρών μίγμα θερμάνθηκε αρχικά στους 80 oC, αλλά μετά 

από 20h διαπιστώθηκε η παρουσία μη αντιδρώσας κετόνης 4d2. Περαιτέρω 

αύξηση της θερμοκρασίας στους 100 οC και παράταση του χρόνου  

αντίδρασης για επιπλέον 28 h είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη κατανάλωση 

της κετονής 4d2. 
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Σχήμα 59 
 

Μετά το διαχωρισμό του αντιδρώντος μίγματος το πλήρως αρωματικό 

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικό παράγωγο 1d2 παρελήφθη σε απόδοση 57%.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα 

από τις αντιδράσεις σύνθεσης των τελικών πυρρολοκαρβαζολικών 

προϊόντων. 
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 Πίνακας 6: Αποτελέσματα Σύνθεσης Τελικών Πυρρολοκαρβαζολικών Προϊόντων. 
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Πειραματικό Μέρος 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΟΡΓΑΝΑ 

 Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αναλυτικής καθαρότητας pro 

analysi (Merck, Aldrich, Ferak και Riedel de Häen). Ειδικότερα, οι 

διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για την φασματοσκοπική ανάλυση 

και τις ανακρυσταλλώσεις ήταν φασματοσκοπικής καθαρότητας 

(Merck Uvasol). 

 Η ξήρανση των διαλυτών έγινε σύμφωνα με τις αναφερόμενες στη 

βιβλιογραφία μεθόδους. 

 Οι πλάκες χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας (TLC) που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της πορείας των αντιδράσεων και 

των χρωματογραφικών καθαρισμών ήταν προπαρασκευασμένες 

πλάκες TLC (Silica G-25, Macherey-Nagel). 

 Οι στήλες χρωματογραφίας που χρησιμοποιήθηκαν για την 

απομόνωση ή τον καθαρισμό των προϊόντων παρασκευάσθηκαν από 

άμορφο διοξείδιο του πυριτίου 70-200 μm (Silica gel 60F254). Οι 

στήλες flash χρωματογραφίας παρασκευάστηκαν από άμορφο 

διοξείδιο του πυριτίου 40-63 μm (Silica gel 60F254). 

 Τα αναλυτικά δείγματα ξηράθηκαν σε θερμοκρασία 80ºC κι υπό 

ελαττωμένη πίεση, υπεράνω πεντοξειδίου του φωσφόρου σε 

κατάλληλη συσκευή. 

 Τα σημεία τήξης που αναφέρονται, προσδιορίσθηκαν σε συσκευή 

Gallenkamp M.p. Apparatus και δεν είναι διορθωμένα. 

 Τα φάσματα υπερύθρου ελήφθησαν στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας 

και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 

όργανο που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη των φασμάτων ήταν το FT-

IR Jasco 5300. Η ποιότητα της σάρωσης ποικίλει από 16-64 σαρώσεις 

και όλα τα φάσματα ελήφθησαν στην περιοχή από 4000 cm-1 έως και 

600 cm-1. Τα τελικά φάσματα των προϊόντων ελήφθησαν σε στερεή 

φάση υπό τη μορφή δισκίου που παρασκευάσθηκε σε κατάλληλη 

μήτρα συμπίεσης υπό ελαττωμένη πίεση, από μείγμα βρωμιούχου 

καλίου (KBr) φασματοσκοπικής καθαρότητας και στερεάς 

κρυσταλλικής ουσίας. 



 78 

 Τα φάσματα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού ελήφθησαν στο 

Κέντρο Ενόργανης Ανάλυσης του Πανεπιστημίου Πατρών, σε 

φασματογράφο NMR Bruker Spectrospin 400 (400 ΜHz). Η 

συγκέντρωση των διαλυμάτων δεν ήταν σταθερή κι ως διαλύτης 

χρησιμοποιήθηκε δευτεριωμένο χλωροφόρμιο (CDCl3) ή δευτεριωμένο 

διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO-d6) ή δευτεριωμένη μεθανόλη 

(CD3OD). 

 Στους καθαρισμούς με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης 

(HPLC) χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής απορρόφησης υπεριώδους 

ακτινοβολίας και ρυθμίστηκε στα 254 nm. 
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1. Παρασκευές πρώτων ύλών  

 

1.1. Παρασκευή του 2-(τριχλωροακετυλ)-πυρρολίου (6) 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 500 ml φέρονται 58,1 ml διαιθυλαιθέρα 

και 39,38 ml (0,353 mol) τριχλωροακετυλοχλωριδίου. Στη φιάλη 

προσαρμόζεται χωνί προσθήκης των 250 ml, στο οποίο φέρονται 24,2 ml 

(0,349 mol)  προσφάτως απεσταγμένου πυρρολίου διαλυμένα σε 198,4 ml 

διαιθυλαιθέρα καθώς και κάθετος ψυκτήρας στο πάνω μέρος του οποίου 

τοποθετείται παγίδα CaCl2. Το περιεχόμενο του χωνιού προσθήκης 

προστίθεται στάγδην στο διάλυμα της σφαιρικής φιάλης με ρυθμό τέτοιο 

ώστε η προσθήκη να διαρκέσει μία ώρα. Μετά το πέρας της προσθήκης, το 

διάλυμα αφήνεται υπό ανάδευση για 90 λεπτά. Ακολούθως, 22,29 g (0,21 

mol) ανθρακικού νατρίου διαλύονται σε 87,1 ml νερού, φέρονται στο χωνί 

προσθήκης και προστίθενται στάγδην. Η αιθερική φάση διαχωρίζεται και η 

υδατική φάση εκπλένεται με μίγμα διαιθυλαιθέρα–διχλωρομεθανίου. Οι 

οργανικές φάσεις συνενώνονται, ξηραίνονται υπεράνω άνυδρου Na2SO4, 

διηθούνται με πτυχωτό ηθμό και ο διαλύτης απομακρύνεται με απόσταξη 

υπό ελαττωμένη πίεση. Ακολουθεί ανακρυστάλλωση με διαλύτη εξάνιο. 

Απόδοση 79% 

 

 

1.2. Παρασκευή του 2-(αιθοξυκαρβονυλ)-πυρρολίου (7) 

Σε σφαιρική φιάλη των 2 L φέρεται 1 L απόλυτης αιθανόλης, στην οποία 

διαλύονται με αργό ρυθμό 6,77 g (0,294 mol) νατρίου. Κατόπιν 58,5 g 

(0,275 mol) 2-(τριχλωροακετυλο)-πυρρολίου  προστίθενται στη σφαιρική 

φιάλη με ρυθμό τέτοιο ώστε η προσθήκη να διαρκέσει 10 λεπτά. Το μίγμα 

αφήνεται υπό ανάδευση για μία ώρα. Η αιθανόλη απομακρύνεται με 

απόσταξη υπό ελαττωμένη πίεση. Το μίγμα διαλύεται σε 340 ml υδατικού 

διαλύματος υδροχλωρίου 3Ν σε δύο δόσεις και το υδατικό διάλυμα 

εκχυλίζεται τρεις φορές με διαιθυλαιθέρα. Οι φάσεις του διαιθυλαιθέρα 

ενώνονται και εκπλένονται με υδατικό διάλυμα όξινου ανθρακικού νατρίου 

10% με κορεσμένο υδατικό διάλυμα NaCl. Στην οργανική φάση 

προστίθεται ενεργός άνθρακας και το μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση 30 

λεπτά προς αποχρωματισμό. Ακολουθεί ξήρανση με άνυδρο Na2SO4, 
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διήθηση με πτυχωτό ηθμό και απομάκρυνση του διαλύτη με απόσταξη υπό 

ελαττωμένη πίεση. 

Παραλαμβάνονται 30,19 g ακατέργαστου προϊόντος. Το ακατέργαστο 

προϊόν τοποθετείται σε στήλη χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του 

πυριτίου. Η στήλη εκλούεται με μίγμα CH2Cl2–MeOH 0-1%. 

Παραλαμβάνονται 28,87 g καθαρού προϊόντος. 

Απόδοση 75 % 

 

 

1.3. Παρασκευή 2-(αιθοξυκαρβονυλ)-4-ηλεκτρυλοπυρρολίου (8) 

Σε σφαιρική φιάλη του 1 L φέρονται 171,35 g (1,285 mol) χλωριούχου 

αργιλίου, 42,84 g (0,428 mol) ηλεκτρικού ανυδρίτη  και εναιωρούνται σε 

264 ml ξηρού 1,2-διχλωροαιθανίου υπό ατμόσφαιρα Ar. Το μίγμα αφήνεται 

υπό ανάδευση για 35 λεπτά υπό ατμόσφαιρα Ar. Ακολούθως, 29,77 g 

(0,214 mol) 2-(αιθοξυκαρβονυλ)-πυρρολίου διαλυμένα σε 264 ml ξηρού 

1,2-διχλωροαιθανίου προστίθενται στάγδην μέσω χωνιού προσθήκης στο 

αντιδρών μίγμα μέσα σε χρόνο 90 λεπτών. Μετά την ολοκλήρωση της 

προσθήκης, το μίγμα αφήνεται για 3,3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου υπό 

ατμόσφαιρα Ar. Κατόπιν κατεργάζετα αργά με πάγο μέχρι εξουδετέρωσης 

όλης της ποσότητας του AlCl3. Οι δύο φάσεις διαχωρίζονται και η υδατική 

φάση εκχυλίζεται με AcOEt (×4). Οι συνενωμένες οργανικές φάσεις 

ξηραίνονται υπεράνω Na2SO4, διηθούνται και ο διαλύτης απομακρύνεται 

υπό ελαττωμένη πίεση.  

Το ακατέργαστο μίγμα τοποθετείται σε στήλη χρωματογραφίας άμορφου 

διοξειδίου του πυριτίου, η οποία εκλούεται αρχικά με μίγμα Toluene/AcOEt 

= 6:4 v/v και στη συνέχεια με AcOEt–MeOH 0-15 %. Παραλαμβάνονται 

36,37 g 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-4-ηλεκτρυλο-πυρρολίου. 

Απόδοση 71 % 

 

 

1.4. Παρασκευή του 4-[2-(αιθοξυκαρβονυλ)-4-πυρρολο]-

βουτυρικού οξέος (9) 

Σε σφαιρική φιάλη των 500 ml φέρονται 36,37 g (0,152 mol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-4-ηλεκτρυλο-πυρρολίου και διαλύονται σε 361 ml 

τριφθοροοξικού οξέος. Ακολούθως,  84,6 ml (0,528 mol)  Et3SiH 
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προστιθένται στάγδην μέσω χωνιού προσθήκης στο αντιδρών μίγμα υπό 

ατμόσφαιρα Ar. Το όλον μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση για 25 ώρες και 

κατόπιν υποβάλλεται σε πλάγια απόσταξη προς απομάκρυνση του 

τριφθοροξικού οξέος. Το ελαιώδες υπόλειμμα διαλύεται σε AcOEt και 

εκχυλίζεται με νερό. Η υδατική φάση εκχυλίζεται με AcOEt (x1) και οι 

συνενωμένες οργανικές φάσεις εκπλένονται με κορεσμένο διάλυμα NaCl, 

με νερό, ξηραίνονται υπεράνω Na2SO4, διηθούνται με πτυχωτό ηθμό και 

συμπυκνώνονται υπό ελαττωμένη πίεση.  

Το ελαιώδες υπόλειμμα που παραλαμβάνεται τοποθετείται σε στήλη 

χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, η οποία εκλούεται 

αρχικά με εξάνιο και στη συνέχεια με μίγμα Toluene-AcOEt = 40-70 % v/v. 

Παραλαμβάνονται 24,51 g καθαρού προϊόντος 9. 

Απόδοση 72 % 

 

 

1.5. Παρασκευή του 2-(αιθοξυκαρβονυλ)-7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου (5) 

Σε σφαιρική φιάλη των 50 ml φέρονται 3,03 g (13,45 mmol) 4-[2-

(αιθοξυκαρβονυλ)-4-πυρρολο]-βουτυρικού οξέος και διαλύονται σε 25 ml 

τριφθοροοξικού οξέος υπό ατμόσφαιρα Ν2. Στο διάλυμα προστίθενται 2,28 

ml (16,164 mmol) τριφθοροοξικού ανυδρίτη και το αντιδρών μίγμα 

αναδεύεται επί 90 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και υπό ατμόσφαιρα N2. 

Κατόπιν πραγματοποιείται πλάγια απόσταξη προς απομάκρυνση του 

τριφθοροξικού οξέος. Το στερεό υπόλειμμα διαλύεται σε AcOEt και 

εκχυλίζεται με νερό. Η οργανική στοιβάδα εκπλένεται με κορεσμένο 

υδατικό διάλυμα K2CO3 και με νερό, ξηραίνεται υπεράνω άνυδρου Na2SO4, 

διηθείται με πτυχωτό ηθμό και ο διαλύτης απομακρύνεται με απόσταξη υπό 

ελαττωμένη πίεση. 

Το ακατέργαστο στερεό υπόλειμμα (2,77 g) φέρεται σε στήλη υγρής 

flash χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο πυριτίου. Η έκλουση γίνεται 

αρχικά με τολουόλιο και στη συνέχεια με μίγμα Toluene/AcOEt = 5:5 v/v. 

Παραλαμβάνονται 2,68 g προϊόντος 5. 

Απόδοση 96 % 
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2. Συνθέσεις ενδιαμέσων προϊόντων 

 

2.1. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλ)-7-κετο-3-νιτρο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου (11) 

Παρασκευή του μίγματος νίτρωσης: Σε σφαιρική φιάλη των 10 ml 

φέρονται 19,3 ml οξικού ανυδρίτη υπό ψύξη στους 0 oC , ενώ προστίθενται 

στάγδην και υπό ανάδευση 2,23 ml (23 mmol) νιτρικού οξέος 65%. Το 

μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση για 1 ώρα και 10 λεπτά σε ατμόσφαιρα Ar. 

Αντίδραση νίτρωσης: Σε σφαιρική φιάλη των 100 ml φέρεται 1 g (4,83 

mmol) 2-(αιθοξυκαρβονυλ)-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (5) και 

διαλύεται σε 19,3 ml οξικού ανυδρίτη υπό ατμόσφαιρα Ar. Το διάλυμα 

ψύχεται σε λουτρό στους -16 oC και ακολούθως το παρασκευασθέν (βλ. 

παραπάνω) μίγμα νίτρωσης προστίθεται στάγδην και υπό ανάδευση μέσω 

χωνιού προσθήκης, ενώ η θερμοκρασία του λουτρού διατηρείται μεταξύ -

20 oC και -14 oC. Ο ρυθμός προσθήκης μειώνεται μετά την προσθήκη της 

μισής ποσότητας του μίγματος νίτρωσης. Η προσθήκη διαρκεί 1 ώρα.  

Κατόπιν το αντιδρών μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση στην αυτή 

θερμοκρασία για 20 λεπτά και στη συνέχεια κατεργάζεται με μίγμα νερού–

πάγου. Το μίγμα κορέγνυται με NaCl και εκχυλίζεται με AcOEt (x2). Οι 

οργανικές φάσεις συνενώνονται, εκπλένονται με υδατικό διάλυμα 

ανθρακικού νατρίου 10%, με κορεσμένο διάλυμα NaCl, ξηραίνονται 

υπεράνω άνυδρου Na2SO4, διηθούνται μέσω πτυχωτού ηθμού και ο 

διαλύτης απομακρύνεται υπό ελαττωμένη πίεση. 

Το ακατέργαστο μίγμα φέρεται σε στήλη υγρής χρωματογραφίας από 

άμορφο διοξείδιο του πυριτίου με διαλύτη έκλουσης μίγμα Toluene/AcOEt 

= 6:4 v/v. Παραλαμβάνονται 624 mg 2-(αιθοξυκαρβονυλ)-7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου (4). 

Απόδοση 52 % 

Συστήματα ανάπτυξης TLC: Hex/AcOEt = 5:5 v/v και Hexane/AcOEt = 

4:6 v/v 

Διαλύτης ανακρυστάλλωσης: MeOH 
1H-NMR (CDCl3) (δ): (br s, 1H), 4.43 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 3.01 (t, J = 

6.1 Hz, 2H), 2.59-2.62 (m, 2H), 2.21 (td, J = 12.8, 6.4 Hz, 2H), 1.39 (t, J 

= 7.1 Hz, 3H). 
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2.2. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου (10) 

910 mg (3,6 mmol) 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-νιτρο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου (11) διαλύονται σε 43,3 ml άνυδρου οξικού 

αιθυλεστέρα. Στο διάλυμα προστίθενται 147 mg (0,65 mmol) οξειδίου του 

λευκοχρύσου IV (PtO2) και το μίγμα υποβάλλεται σε υδρογόνωση υπό 

πίεση 49 libres/inch για 1,5 h. Κατόπιν το μίγμα διηθείται διαμέσου ηθμού 

Celite προς απομάκρυνση του PtO2. Ο ηθμός εκπλένεται επαρκώς με AcOEt 

και το διήθημα συμπυκνώνεται υπό ελαττωμένη πίεση μέχρι ξηρού. Το 

στερεό υπόλειμμα που παραλαμβάνεται τοποθετείται σε στήλη υγρής 

χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Η στήλη εκλούεται με 

μίγμα Toluene-AcOEt 30-40 % v/v. Παραλαμβάνονται 685 mg  

2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (10). 

Απόδοση 85 %. 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: Tol/AcOEt = 5:5 v/v 
1H NMR CDCl3 (δ): 8.73 (br s, 1H), 4.34 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 2.58 (t, J 

= 6.1 Hz, 2H), 2.51-2.54 (m, 2H), 2.11-2.17 (m, 2H), 1.36 (t, J = 7.1 Hz, 

3H). 

 

 

2.3. Συνθέσεις των τετραϋδροϊνδολίων της δομής 4a 

 

2.3.1. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-(π-χλωρο-

βενζαμιδο)-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (4a1) 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 100 ml φέρονται 500 mg (2,25 mmol) 

2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (10) και 

διαλύονται σε 34 ml άνυδρου τολουολίου υπό ατμόσφαιρα Αr. Το διάλυμα 

ψύχεται σε παγόλουτρο και ακολούθως προστίθενται  459 mg (3,32 mmol) 

ανθρακικού καλίου. Το μίγμα αναδεύεται επί 15 λεπτά και στη συνέχεια 

προστίθενται στάγδην 0,35 ml (2,72 mmol) π-χλωρο-βενζοϋλοχλωριδίου. 

Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται υπό ανάδευση για 65 λεπτά στους 0 oC 

υπό ατμόσφαιρα Αr. Μετά το πέρας της αντίδρασης, το μίγμα 

συμπυκνώνεται υπό ελαττωμένη πίεση μέχρι ξηρού και επαναδιαλύεται σε 

200 ml οξικού αιθυλεστέρα. Το διάλυμα του οξικού αιθυλεστέρα εκπλένεται 

διαδοχικά με νερό, με 100 ml υδατικού διαλύματος HCl 5 Ν, με 100 ml 
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υδατικού διαλύματος Na2CO3 5 % και τέλος με κορεσμένο διάλυμα NaCl. Η 

οργανική φάση του οξικού αιθυλεστέρα ξηραίνεται υπεράνω Na2SO4, 

διηθείται μέσω πτυχωτού ηθμού και συμπυκνώνεται υπό ελαττωμένη 

πίεση. Το στερεό υπόλειμμα ανακρυστάλλωνεται από οξικό αιθυλεστέρα. 

Παραλαμβάνονται 767 mg 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-(π-χλωρο-

βενζαμιδο)-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (4a1). 

Απόδοση 94 % 

Διαλύτης Ανακρυστάλλωσης: AcOEt 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: Tol/AcOEt = 5:5 v/v 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 12.45 (s, 1H), 9.86 (s, 1H), 7.99 (d, J = 8.3 

Hz, 2H), 7.61 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 4.19 (dd, J = 14.2, 7.1 Hz, 2H), 2.56-

2.59 (m, 2H), 1.98-2.01 (m, 2H), 1.19 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

 

 

2.3.2. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-

πικολιναμιδο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (4a2) 

Παρασκευή του πικολινοϋλο χλωριδίου: Σε σφαιρική φιάλη των 10 ml 

φέρονται 74 mg (0,6 mmol) πικολινικού οξέος και διαλύονται σε 1 ml 

πρόσφατα απεσταγμένου θειονυλοχλωριδίου σε ατμόσφαιρα Ar. Το μίγμα 

υποβάλλεται σε βρασμό στους 70-90 oC επί 35 λεπτά. Κατόπιν το 

θειονυλοχλωρίδιο απομακρύνεται με εξάτμιση υπό ελαττωμένη πίεση οπότε 

παραλαμβάνεται το πικολινοϋλο χλωρίδιο ως ελαιώδες υπόλειμμα. 

Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-πικολιναμιδο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου (4a2): Το ως άνω παρασκευασθέν πικολινοϋλο 

χλωρίδιο διαλύεται σε 1 ml άνυδρου τολουολίου υπό ατμόσφαιρα Ar και το 

διάλυμα ψύχεται σε παγόλουτρο. Σε αυτό προστίθεται διάλυμα που 

περιέχει 100 mg (0,45 mmol) 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-7-κετο-

4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (10) σε 5,8 ml άνυδρου τολουολίου και 67 μl 

(0,49 mmol) τριαιθυλαμίνης. Το όλον μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση για 

1,5 ώρες σε θερμοκρασία 0 oC και κατόπιν το μίγμα αφήνεται να έλθει 

σταδιακά σε θερμοκρασία δωματίου όπου παραμένει υπό ανάδευση 

συνολικά για 22 ώρες. Εν συνεχεία, το μίγμα θερμαίνεται υπό κάθετο 

ψυκτήρα στους 70 oC για επιπλέον 24 ώρες. Μετά το πέρας της αντίδρασης 

προστίθεται νερό και το μίγμα εκχυλίζεται με οξικό αιθυλεστέρα (x2). Οι 

οργανικές φάσεις συνενώνονται, εκπλένονται με κορεσμένο υδατικό 
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διάλυμα NaCl, ξηραίνονται υπεράνω άνυδρου Na2SO4, διηθούνται μέσω 

πτυχωτού ηθμού και συμπυκνώνονται υπό ελαττωμένη πίεση. 

 Το ακατέργαστο μίγμα που προκύπτει φέρεται σε στήλη υγρής 

χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Η στήλη εκλούεται με 

μίγμα Toluene-AcOEt 20-50 % v/v. Παραλαμβάνονται 121 mg  

2-(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-πικολιναμιδο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου 

(4a2). 

Απόδοση 82 % 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: Tol/AcOEt = 5:5 v/v 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 12.51 (s, 1H), 10.60 (s, 1H), 8.73 (d, J = 4.3 

Hz, 1H), 8.15 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 8.07 (dt, J = 7.7, 1.7 Hz, 1H), 7.69 

(ddd, J = 7.5, 4.8, 1.3 Hz, 1H), 4.26 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 2.78 (t, J = 6.0 

Hz, 2H), 1.97-2.03 (m, 2H), 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

 

 

2.3.3. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(θειοφαινυλ-2-

καρβοξαμιδο)-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (4a3) 

Σε σφαιρική φιάλη των 25 ml φέρονται 100 mg (0,45 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (10) και 

διαλύονται σε 5,8 ml άνυδρου τολουολίου υπό ατμόσφαιρα Ar. Το διάλυμα 

ψύχεται στους 0 οC και ακολούθως προστίθενται 67 μl (0,49 mmol) 

τριαιθυλαμίνης (NEt3). Μετά από ανάδευση 15 λεπτών στο μίγμα 

προστίθενται 64 μl (0,6 mmol) θεοφαινο-2-καρβονυλο χλωριδίου. Το όλον 

αναδεύεται επί 1,5 ώρα στους 0 oC, 1,5 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου και 

κατόπιν θερμαίνεται για 47 ώρες στους 70 oC υπό κάθετο ψυκτήρα. Στη 

συνέχεια προστίθεται νερό και το μίγμα εκχυλίζεται με οξικό αιθυλεστέρα 

(×3). Οι οργανικές φάσεις συνενώνονται, εκπλένονται με κορεσμένο 

υδατικό διάλυμα NaCl, ξηραίνονται υπεράνω άνυδρου Na2SO4, διηθούνται 

μέσω πτυχωτού ηθμού και συμπυκνώνονται υπό ελαττωμένη πίεση. 

Το ακατέργαστο στερεό υπόλειμμα φέρεται σε στήλη υγρής 

χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Η στήλη εκλούεται με 

μίγμα Toluene-AcOEt 40-50 % v/v. Παραλαμβάνονται 147 mg 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(θειοφαινυλ-2-καρβοξαμιδο)-7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου (4a3). 

Απόδοση 98 % 
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1H NMR (DMSO-d6) (δ): 12.46 (s, 1H), 9.79 (s, 1H), 7.95 (s, 1H), 7.83 

(d, J = 5.2 Hz, 1H), 7.20-7.22 (m, 1H), 4.19 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 2.58 

(dd, J = 12.9, 7.0 Hz, 2H), 1.96-2.03 (m, 2H), 1.19 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 

 

 

2.3.4. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-ακεταμιδο-7-κετο-

4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (4a4) 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 25 ml φέρονται 71 mg (0,32 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (10) και 

διαλύονται σε 4,8 ml ξηρού τολουολίου υπό ατμόσφαιρα Ar. Στο διάλυμα 

προστίθενται 65 mg (0,47 mmol) ανθρακικού καλίου και το μίγμα 

παραμένει υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά από 15 λεπτά, 

προστίθενται 57 μl (0,8 mmol) ακετυλοχλωριδίου και το όλον μίγμα 

αναδεύεται επιπλέον για 22 ώρες. Κατόπιν, προστίθεται νερό και ακολουθεί 

ανάδευση 15 λεπτών για να εξουδετερωθεί η περίσσεια του 

ακετυλοχλωριδίου. Το μίγμα εκχυλίζεται με διχλωρομεθάνιο (CH2Cl2) (×2). 

Οι οργανικές φάσεις συνενώνονται, εκπλένονται με 30 ml υδατικού 

διαλύματος Na2CO3 10 % και με κορεσμένο υδατικό διάλυμα NaCl. Οι 

οργανικές φάσεις ενώνονται και ξηραίνονται υπεράνω Na2SO4, διηθούνται 

μέσω πτυχωτού ηθμού και συμπυκνώνονται υπό ελαττωμένη πίεση. 

Το ακατέργαστο στερεό υπόλειμμα φέρεται σε στήλη υγρής 

χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Η στήλη εκλούεται με 

μίγμα Toluene-AcOEt 30-80 % v/v. Παραλαμβάνονται 81 mg 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-ακεταμιδο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (4a4). 

Απόδοση 96 % 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: Tol/AcOEt = 5:5 v/v 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 12.29 (s, 1H), 9.28 (s, 1H), 4.21 (q, J = 7.1 

Hz, 2H), 2.43-2.46 (m, 2H), 2.00 (s, 3H), 1.93-1.98 (m, 2H), 1.28 (t, J = 

7.1 Hz, 3H). 

 

 

2.3.5. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-

προπιοναμιδο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (4a5) 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 25 ml φέρονται 100 mg (0,45 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (10) και 
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διαλύονται σε 5,8 ml άνυδρου τολουολίου υπό ατμόσφαιρα Ar. Το διάλυμα 

ψύχεται στους 0 oC και προστίθενται 92 mg (0,66 mmol) ανθρακικού 

καλίου. Μετά από ανάδευση 20 λεπτών, στο διάλυμα προστίθενται 98 μl 

προπιονυλοχλωριδίου και το σύστημα αναδεύεται για 1 ώρα στους 0 oC, 21 

ώρες σε θερμοκρασία δωματίου και 28 ώρες στους 50 oC υπό  κάθετο 

ψυκτήρα. Κατόπιν στο μίγμα προστίθεται νερό και εκχυλίζεται με AcOEt 

(×3). Οι οργανικές φάσεις συνενώνονται, εκπλένονται με κορεσμένο 

υδατικό διάλυμα NaCl, ξηραίνονται υπεράνω άνυδρου Na2SO4, διηθούνται 

μέσω πτυχωτού ηθμού και συμπυκνώνονται υπό ελαττωμένη πίεση. 

Το ακατέργαστο μίγμα που προκύπτει φέρεται σε στήλη υγρής 

χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Η στήλη εκλούεται με 

μίγμα Toluene-AcOEt 30-80 % v/v. Παραλαμβάνονται 122 mg  

2-(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-προπιοναμιδο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου 

(4a5). 

Απόδοση 97 % 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 12.27 (br s, 1H), 9.19 (br s, 1H), 4.21 (q, J = 

7.2 Hz, 2H), 2.43-2.46 (m, 2H), 2.29 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 1.93-1.99 (m, 

2H), 1.27 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 1.08 (t, J = 7.7 Hz, 3H). 

 

 

2.4. Σύνθεση του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολο-

σουλφοναμιδο)-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (4b1) και του 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-(π-τολουολοσουλφοναμιδο)-1-(π-

τολουολοσουλφονυλο)-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (4b2) 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 25 ml φέρονται 80 mg (0,36 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (10) και 

διαλύονται σε 9 ml άνυδρου τετραϋδροφουρανίου υπό ατμόσφαιρα Ar. Το 

διάλυμα ψύχεται στους 0 oC και κατόπιν προστίθενται 0,2 ml (1,4 mmol) 

τριαιθυλαμίνης υπό ανάδευση. Μετά από 10 λεπτά, προστίθενται στο μίγμα 

165 mg (0,86 mmol) π-τολουολοσουλφονυλο χλωριδίου και η ανάδευση 

του μίγματος συνεχίζεται σε θερμοκρασία δωματίου για 66,5 ώρες. Κατόπιν 

στη φιάλη προσαρμόζεται κάθετος ψυκτήρας και το σύστημα θερμαίνεται 

στους 70 oC για επιπλέον 5 ώρες. Στη συνέχεια στο μίγμα προστίθεται νερό 

και εκχυλίζεται με AcOEt (×4). Οι οργανικές φάσεις συνενώνονται, 

εκπλένονται με κορεσμένο υδατικό διάλυμα NaCl, ξηραίνονται υπεράνω 
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άνυδρου Na2SO4, διηθούνται μέσω πτυχωτού ηθμού και συμπυκνώνονται 

υπό ελαττωμένη πίεση. 

Το ακατέργαστο στερεό υπόλειμμα φέρεται σε στήλη υγρής 

χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Η στήλη εκλούεται με 

μίγμα Toluene-AcOEt 30-80 % v/v. Παραλαμβάνονται 73 mg  

2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολοσουλφοναμιδο)-7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου (4b1) και 47 mg 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-(π-

τολουολοσουλφοναμιδο)-1-(π-τολουολοσουλφονυλ)-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου (4b2). 

 

Απόδοση του (4b1) 54 % 
1H NMR CDCl3 (δ): 9.23 (br s, 1H), 7.52 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.24 (br s, 

1H), 7.19 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 4.08 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 2.96 (t, J = 6.1 

Hz, 2H), 2.56-2.59 (m, 2H), 2.37 (s, 3H), 2.10-2.17 (m, 2H), 1.20 (t, J = 

7.1 Hz, 3H). 

 

Απόδοση του (4b2) 25 % 
1H NMR CDCl3 (δ): 9.87 (br s, 1H), 7.86 (d, J = 8.2 Hz, 4H), 7.33 (d, J 

= 8.1 Hz, 4H), 3.91 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 2.51 (t, J = 6.2 Hz, 2H), 2.46 (s, 

6H), 2.21 (t, J = 5.9 Hz, 2H), 1.94 (td, J = 11.7, 6.0 Hz, 2H), 1.03 (t, J = 

7.1 Hz, 3H). 

 

 

2.5. Παρασκευή του 7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολο-2-

καρβοξυλικού οξέος (12) 

Σε σφαιρική φιάλη των 25 ml φέρονται 103 mg (0,5 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου και διαλύονται σε 5 

ml αιθανόλης. Στη συνέχεια στη φιάλη προστίθενται 5 ml υδατικού 

διαλύματος που φέρει διαλυμένα 100 mg (2,5 mmol) υδροξειδίου του 

νατρίου (NaOH) και το μίγμα θερμαίνεται υπό κάθετο ψυκτήρα. Μετά από 

1,5 ώρα διηθείται, το διήθημα συμπυκνώνεται υπό ελαττωμένη πίεση μέχρι 

ξηρού. Στο στερεό υπόλειμμα προστίθεται μίγμα νερού-πάγου και το pH 

ρυθμίζεται στο 2 με προσθήκη υδατικού διαλύματος HCl 37%. Το διάλυμα 

εκχυλίζεται με AcOEt (x2). Οι οργανικές φάσεις συνενώνονται, εκπλένονται 

με κορεσμένο υδατικό διάλυμα NaCl, ξηραίνονται υπεράνω άνυδρου 
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Na2SO4, διηθούνται μέσω πτυχωτού ηθμού και συμπυκνώνονται υπό 

ελαττωμένη πίεση. Το ακατέργαστο προϊόν παραλαμβάνεται με 

ανακρυστάλλωση από μεθανόλη. Παραλαμβάνονται 85 mg 7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξυλικού οξέος (12). 

Απόδοση 95 % 

Διαλύτης ανακρυστάλλωσης: MeOH 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 12.85 (s, 1H), 12.24 (s, 1H), 6.61 (s, 1H), 2.67 

(t, J = 6.1 Hz, 2H), 2.41-2.43 (m, 2H), 1.98-2.01 (m, 2H). 

 

 

2.6. Σύνθεση τετραϋδροϊνδολίων της δομής 4d : 

 

2.6.1. Σύνθεση του Ν-(2-θειαζολο)-7-κετο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξαμιδίου (4d1) 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 10 ml φέρονται 165 mg (0,93 mmol) 7-

κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξυλικού οξέος (12) και διαλύονται 

σε 3,7 ml ακετονιτριλίου υπό ατμόσφαιρα Ar. Στη φιάλη φέρονται επίσης 

238 μl (1,39 mmol) διϊσοπροπυλαιθυλαμίνης (DIPEA), 150 mg (1,11 

mmol) 1-υδροξυβενζοτριαζολίου (HOBt) και 114 mg (1,11 mmol) 2-

αμινοθειαζολίου. Το μίγμα αναδεύεται για 5 λεπτά στους 0 oC και κατόπιν 

προστίθενται 213 mg (1,11 mmol) υδροχλωρικού άλατος του 

αντιδραστηρίου EDCI. Το μίγμα αφήνεται να έλθει σε θερμοκρασία 

δωματίου υπό ανάδευση και ατμόσφαιρα Ar. Μετά την πάροδο 66 ωρών 

προστίθεται κεκορεσμένο υδατικό διάλυμα NaCl. Σχηματίζεται ίζημα που 

διηθείται υπό κενό σε ηθμό Buchner, ενώ ο ηθμός εκπλένεται επαρκώς με 

νερό και οξικό αιθυλεστέρα. Το διήθημα εκχυλίζεται με χλωροφόρμιο (×3). 

Οι οργανικές φάσεις συνενώνονται και εκπλένονται διαδοχικά με 50 ml 

υδατικού διαλύματος HCl 10%, κορεσμένο διάλυμα NaCl, ξηραίνονται 

υπεράνω άνυδρου Na2SO4, διηθούνται μέσω πτυχωτού ηθμού και 

συμπυκνώνονται υπό ελαττωμένη πίεση. Το στερεό υπόλειμμα ενώνεται με 

το ίζημα που συλλέχτηκε προηγουμένως. 

Το ακατέργαστο στερεό υπόλειμμα φέρεται σε στήλη υγρής flash 

χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Η στήλη εκλούεται με 

μίγμα Hexane-AcOEt 50-100% v/v. Συνολικά παραλαμβάνονται 110 mg Ν-

(2-θειαζολο)-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξαμιδίου (4d1). 
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Απόδοση 45 % 

IR (cm-1): 3453, 3231, 1671, 1647, 1564, 1547, 1318, 1281. 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 12.40 (d, J = 18.6 Hz, 2H), 7.54 (d, J = 3.6 

Hz, 1H), 7.27 (d, J = 3.5 Hz, 1H), 7.02 (s, 1H), 2.71 (t, J = 5.9 Hz, 2H), 

2.44-2.47 (m, 2H), 2.00-2.06 (m, 2H). 
13C NMR (DMSO) (δ): 188.8, 157.9, 157.6, 137.7, 135.0, 130.4, 129.0, 

113.8, 112.5, 38.0, 24.5, 22.4. 

 

 

2.6.2. Σύνθεση του Ν-μεθυλο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολο-

2-καρβοξαμιδίου (4d2) 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 25 ml φέρονται 345 mg (1,94 mmol) 7-

κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξυλικού οξέος (12) και διαλύονται 

σε 7,8 ml ακετονιτριλίου υπό ατμόσφαιρα Ar. Στη συνέχεια προστίθενται 

498 μl (2,91 mmol) διϊσοπροπυλαιθυλαμίνης, 315 mg (2,33 mmol) 1-

υδροξυβενζοτριαζολίου και 162 mg (2,33 mmol) υδροχλωρικής 

μεθυλαμίνης. Το μίγμα αναδεύεται για 5 λεπτά υπό ψύξη στους 0 oC και 

κατόπιν προστίθενται 446 mg (2,33 mmol) υδροχλωρικού άλατος του 

αντιδραστηρίου EDCI. Το μίγμα αφήνεται να έλθει σε θερμοκρασία 

δωματίου υπό ανάδευση και ατμόσφαιρα Ar. Μετά την πάροδο 88 ωρών 

συμπυκνώνεται υπό ελαττωμένη πίεση μέχρι ξηρού. Στο ελαιώδες 

υπόλειμμα προστίθεται κορεσμένο υδατικό διάλυμα NaCl και εκχυλίζεται με 

AcOEt (×3). Οι οργανικές φάσεις συνενώνονται και εκπλένονται με υδατικό 

διάλυμα HCl 10%, με κορεσμένο διάλυμα NaCl, ξηραίνονται υπεράνω 

άνυδρου Na2SO4, διηθούνται μέσω πτυχωτού ηθμού και συμπυκνώνονται 

υπό ελαττωμένη πίεση. 

Το ακατέργαστο στερεό υπόλειμμα φέρεται σε στήλη υγρής flash 

χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Η στήλη εκλούεται με 

μίγμα AcOEt-MeOH 0-2 % v/v. Παραλαμβάνονται 92 mg Ν-μεθυλο-7-κετο-

4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξαμιδίου (4d2). 

Απόδοση 25 % 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: AcOEt-MeOH 5 % v/v 
1H NMR CD3OD (δ): 6.55 (d, J = 0.6 Hz, 1H), 2.84 (s, 3H), 2.72 (t, J = 

6.1 Hz, 2H), 2.44-2.47 (m, 2H), 2.03-2.09 (m, 2H). 
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3. Συνθέσεις τελικών προϊόντων 

 

3.1. Ενδεικτική μέθοδος σύνθεσης για το 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-

3-(π-χλωρο-βενζαμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο-[2,3-a]καρβαζόλιο 

(1a1) 

 

Αντίδραση Ινδολοποίησης 

Σε σφαιρική φιάλη των 25 ml φέρονται 80 mg υδροχλωρικής ο-

χλωροφαινυλυδραζίνης (0,44 mmol, 2 eq), 2,5 ml παγόμορφου οξικού 

οξέως και 84 mg (0,44 mmol, 2 eq) ένυδρου π-τολουολοσουλφονικού 

οξέως υπό ατμόσφαιρα Ar. Το μίγμα διαλύεται υπό ανάδευση στους 80 oC 

υπό κάθετο ψυκτήρα και κατόπιν προστίθεται κατάλληλη ποσότητα (0,22 

mmol, 1 eq) 3-καρβοξαμιδο-υποκατεστημένης τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 

4a διαλυμένης σε παγόμορφο οξικό οξύ (3,5 ml) και το όλον μίγμα 

αναδεύεται υπό θέρμανση στους 80 οC σε  ατμόσφαιρα Ar για 24 ώρες. 

Κατόπιν προστίθεται νερό και ακολουθεί εκχύλιση με οξικό αιθυλεστέρα 

(×2). Οι συνενωμένες οργανικές φάσεις εκπλένονται με υδατικό διάλυμα 

όξινου ανθρακικού νατρίου 10%, με κορεσμένο διάλυμα NaCl, ξηραίνονται  

υπεράνω άνυδρου Na2SO4, διήθoυνται μέσω πτυχωτού ηθμού και 

συμπυκνώνονται υπό ελαττωμένη πίεση. 

Το ακατέργαστο μίγμα που παραλαμβάνεται φέρεται σε στήλη υγρής 

χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Η στήλη εκλούεται με 

μίγμα Toluene-AcOEt 0-10 % v/v. Παραλαμβάνονται 71 mg μίγματος 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-χλωρο-βενζαμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a] 

καρβαζολίου-2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-χλωρο-βενζαμιδο)-9-χλωρο-4,5-

διϋδροπυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1a1 - 2a1). 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: Tol/AcOEt = 7:3 v/v 

 

 

Μετατροπή του μίγματος ινδολοποίησης 1a1-2a1 στο 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-χλωρο-βενζαμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο- 

[2,3-a]καρβαζόλιο (1a1) 

Σε σφαιρική φιάλη των 10 ml φέρονται 68 mg (0,145 mmol) μίγματος 

2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-χλωρο-βενζαμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολίου και 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-χλωρο-βενζαμιδο)-9-χλωρο-
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4,5-διϋδροπυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1a1 - 2a1) και διαλύονται σε 5,3 

ml ξηρού οξικού αιθυλεστέρα υπό ατμόσφαιρα Ar. Ακολούθως προστίθενται 

33 mg (0,145 mmol) 2,3-διχλωρο-5,6-δικυανο-1,4-βενζοκινόνης και το 

μίγμα υποβάλλεται σε βρασμό για 5 ώρες. Στη συνέχεια διηθείται μέσω 

ηθμού Celite και το διήθημα συμπυκνώνεται υπό ελαττωμένη πίεση μέχρι 

ξηρού. 

Το στερεό υπόλειμμα που παραλαμβάνεται τοποθετείται σε στήλη υγρής 

χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Η στήλη εκλούεται με 

μίγμα Toluene-AcOEt 5-20%. Παραλαμβάνονται 58 mg 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-χλωρο-βενζαμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολίου (1a1). 

Συνολική Απόδοση Ινδολοποίησης και Αρωματοποίησης 59 % 

Σ. τ. 293-294 οC 

IR (cm-1): 3540, 3301, 1682, 1640, 1593, 1269, 1254, 775, 760. 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 11.63 (s, 1H), 11.32 (s, 1H), 10.27 (s, 1H), 

8.09-8.13 (m, 3H), 7.85 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.66 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 

7.48 (dd, J = 8.0, 6.2 Hz, 2H), 7.23 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 4.35 (q, J = 7.1 

Hz, 2H), 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 
13C NMR (DMSO-d6) (δ): 164.2, 160.8, 136.4, 134.9, 133.0, 129.5, 

128.5, 125.6, 125.4, 123.5, 122.1, 121.8, 121.3, 120.3, 118.7, 118.2, 

115.4, 113.6, 113.5, 60.4, 14.2 . 

 

 

3.2. Σύνθεση 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-πικολιναμιδο-9-χλωρο-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1a2) 

 

Αντίδραση Ινδολοποίησης 

Ακολουθείται η γενική μέθοδος που αναφέρθηκε παραπάνω για το 

παράγωγο 1a1 χρησιμοποιώντας 110 mg (0,34 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-πικολιναμιδο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου 

(4a2), με σταθερή συγκέντρωση και στοιχειομετρική αναλογία των 

υπολοίπων αντιδρώντων. Η θέρμανση διαρκεί 22 ώρες.  

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φορτώνεται σε στήλη από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, που 

εκλούεται με μίγμα Toluene-AcOEt 20-30% v/v. Παραλαμβάνονται 101 mg 
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μίγματος 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-πικολιναμιδο-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολίου-2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-πικολιναμιδο-9-χλωρο-4,5-

διϋδροπυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1a2-2a2). 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: Tol/AcOEt = 5:5 v/v 

 

Αρωματοποίηση μίγματος 

94 mg (0,22 mmol) μίγματος (1a2-2a2) αντιδρούν με ισομοριακή 

ποσότητα αντιδραστηρίου DDQ σύμφωνα με την γενική μέθοδο που 

περιγράφηκε προηγουμένως για το μίγμα (1a1-2a1). 

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φορτώνεται σε στήλη από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, που 

εκλούεται με μίγμα Toluene-AcOEt 10-20 % v/v. Παραλαμβάνονται 94 mg 

2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-πικολιναμιδο-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολίου (1a2). 

Συνολική Απόδοση Ινδολοποίησης και Αρωματοποίησης 69 % 

Σ. τ. 280 oC 

IR (cm-1): 3349, 2924, 1696, 1642, 829, 781, 758. 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 11.67 (s, 1H), 11.34 (s, 2H), 8.79 (d, J = 3.9 

Hz, 1H), 8.27 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 8.11-8.15 (m, 2H), 8.01 (d, J = 8.7 Hz, 

1H), 7.83 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 7.73 (dd, J = 7.5, 4.9 Hz, 1H), 7.49 (d, J = 

7.6 Hz, 1H), 7.23 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 4.46 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 1.43 (t, J 

= 7.1 Hz, 3H). 
13C NMR (DMSO-d6) (δ): 161.3, 161.1, 149.2, 148.6, 138.2, 135.0, 

127.1, 125.5, 125.3, 123.6, 123.1, 122.6, 122.2, 120.2, 119.1, 118.8, 

116.6, 115.4, 114.3, 112.9, 60.8, 14.3. 

 

 

3.3. Σύνθεση 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(θειοφαινυλ-2-

καρβοξαμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1a3) 

 

Αντίδραση Ινδολοποίησης 

Η αντίδραση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη γενική μέθοδο που 

περιγράφηκε προηγουμένως χρησιμοποιώντας 136 mg (0,41 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(θειοφαινυλ-2-καρβοξαμιδο)-7-κετο-4,5,6,7-



 94 

τετραϋδροϊνδολίου (4a3), με σταθερή συγκέντρωση και στοιχειομετρική 

αναλογία των υπολοίπων αντιδρώντων. Η θέρμανση διαρκεί 21 ώρες.  

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φέρεται σε στήλη από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, που εκλούεται 

με μίγμα Toluene-AcOEt 0-50 % v/v. Παραλαμβάνονται 147 mg 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(θειοφαινυλ-2-καρβοξαμιδο)-9-χλωρο-4,5-διϋδρο 

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (2a2). 

Απόδοση 82 % 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 11.47 (s, 1H), 10.99 (s, 1H), 9.80 (s, 1H), 7.97 

(s, 1H), 7.84 (d, J = 4.0 Hz, 1H), 7.46 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.21-7.24 (m, 

1H), 7.17 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 7.04 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 4.24 (dd, J = 

14.6, 7.3 Hz, 2H), 2.96 (t, J = 8.1 Hz, 2H), 2.80 (t, J = 8.7 Hz, 2H), 1,23-

1.27 (m, 3H). 

 

Αρωματοποίηση 

138 mg (0,31 mmol) 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(θειοφαινυλ-2-

καρβοξαμιδο)-9-χλωρο-4,5-διϋδροπυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (2a3) 

αντιδρούν με ισομοριακή ποσότητα αντιδραστηρίου DDQ σύμφωνα με την 

γενική μέθοδο που περιγράφηκε προηγουμένως.  

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φορτώνεται σε στήλη από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, που 

εκλούεται με μίγμα Toluene-AcOEt 0-20 % v/v. Παραλαμβάνονται 71 mg 

2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(θειοφαινυλ-2-καρβοξαμιδο)-9-χλωρο-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1a3). 

Απόδοση Αρωματοποίησης 52 % 

Σ. τ. 253,8 oC 

IR (cm-1): 3420, 3283, 1686, 1657, 1640, 783, 764, 721. 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 11.64 (s, 1H), 11.33 (s, 1H), 10.20 (s, 1H), 

8.11 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 8.07 (d, J = 3.0 Hz, 1H), 7.88 (d, J = 4.9 Hz, 

1H), 7.85 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.48 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.45 (d, J = 8.6 

Hz, 1H), 7.26-7.28 (m, 1H), 7.23 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 4.35 (q, J = 7.1 Hz, 

2H), 1.29 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 
13C NMR (DMSO-d6) (δ): 160.8, 159.9, 139.6, 135.0, 131.5, 129.1, 

128.1, 125.6, 125.3, 123.5, 122.1, 121.8, 120.9, 120.3, 118.7, 118.2, 

115.4, 113.6, 113.4, 60.4, 14.1. 
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3.4. Σύνθεση 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-ακεταμιδο-9-χλωρο-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1a4) 

 

Αντίδραση Ινδολοποίησης 

Η αντίδραση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη γενική μέθοδο που 

περιγράφηκε προηγουμένως χρησιμοποιώντας 59 mg (0,22 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-ακεταμιδο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (4a4), 

με σταθερή συγκέντρωση και στοιχειομετρική αναλογία των υπολοίπων 

αντιδρώντων. Η αντίδραση διαρκεί 21 ώρες.  

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φορτώνεται σε στήλη από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, που 

εκλούεται με μίγμα Toluene-AcOEt 30-80 % v/v. Παραλαμβάνονται 39 mg 

μίγματος 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-ακεταμιδο-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολίου - 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-ακεταμιδο-9-χλωρο-4,5-

διϋδροπυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1a4 - 2a4). 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: Tol/AcOEt = 2:8 v/v 

 

Αρωματοποίηση μίγματος 

54 mg (0,146 mmol) μίγματος (1a4 - 2a4) αντιδρούν με ισομοριακή 

ποσότητα αντιδραστηρίου DDQ σύμφωνα με την γενική μέθοδο 

αρωματοποίησης που περιγράφηκε προηγουμένως.  

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φέρεται σε στήλη από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, που εκλούεται 

με μίγμα DCM-MeOH 0-3% v/v. Παραλαμβάνονται 35 mg 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-ακεταμιδο-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου 

(1a4). 

Η ένωση 1a4 καθαρίζεται περαιτέρω με υγρή χρωματογραφία υψηλής 

απόδοσης (HPLC). Ο διαχωρισμός γίνεται με βαθμιδωτή έκλουση της 

στήλης με μίγμα ακετονιτριλίου-νερού αρχικά σε αναλογία 60:40 

(ακετονιτρίλιο/νερό) και γραμμική αύξηση σε 5 λεπτά μέχρι αναλογία 

100:0 (ροή εκλούτη 3 ml/min). Η έκλουση του προϊόντος (1a4) 

σημειώνεται στα 8,26 λεπτά. 

Συνολική Απόδοση Ινδολοποίησης και Αρωματοποίησης 31 % 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 11.49 (s, 1H), 11.31 (s, 1H), 9.66 (s, 1H), 8.10 

(d, J = 7.9 Hz, 1H), 7.81 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 7.47 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 
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7.37 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.22 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 4.37 (q, J = 7.1 Hz, 

2H), 2.13 (s, 3H), 1.38 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

 

 

3.5. Σύνθεση 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-προπιοναμιδο-9-χλωρο-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1a5) 

 

Αντίδραση Ινδολοποίησης 

Η αντίδραση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη γενική μέθοδο που 

περιγράφηκε προηγουμένως χρησιμοποιώντας 120 mg (0,43 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-προπιοναμιδο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου 

(4a5) αντί για το 4a1, με σταθερή συγκέντρωση και στοιχειομετρική 

αναλογία των υπολοίπων αντιδρώντων. Η αντίδραση διαρκεί 44 ώρες.  

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φορτώνεται σε στήλη από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, που 

εκλούεται με μίγμα Toluene-AcOEt 0-100 % v/v. Παραλαμβάνονται 189 

mg μίγματος 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-προπιοναμιδο-9-χλωρο-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου - 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-προπιοναμιδο-9-

χλωρο-4,5-διϋδροπυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1a5 - 2a5). 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: Tol/AcOEt = 5:5 v/v 

 

Αρωματοποίηση μίγματος 

67 mg (0,17 mmol) μίγματος (1a5 - 2a5) αντιδρούν με ισομοριακή 

ποσότητα αντιδραστηρίου DDQ σύμφωνα με την γενική μέθοδο 

αρωματοποίησης που περιγράφηκε προηγουμένως.  

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα διέρχεται αρχικά από στήλη άμορφου διοξειδίου του πυριτίου που 

εκλούεται με μίγμα DCM-MeOH 1 % v/v και στη συνέχεια από δεύτερη 

στήλη που εκλούεται με μίγμα Toluene-AcOEt 10-20 %. Παραλαμβάνονται 

11 mg 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-προπιοναμιδο-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολίου (1a5). 

Η ένωση 1a5 καθαρίζεται περεταίρω με υγρή χρωματογραφία υψηλής 

απόδοσης (HPLC). Ο διαχωρισμός γίνεται με βαθμιδωτή έκλουση της 

στήλης με μίγμα ακετονιτριλίου-νερού αρχικά σε αναλογία 65:35 

(ακετονιτρίλιο/νερό) και γραμμική αύξηση σε 5 λεπτά μέχρι αναλογία 
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100:0 (ροή εκλούτη 3 ml/min). Η έκλουση του προϊόντος (1a5) 

σημειώνεται στα 8,0  λεπτά. 

Συνολική Απόδοση Ινδολοποίησης και Αρωματοποίησης 14 % 

Σ. τ. 308-309 oC 

IR (cm-1): 3434, 3312, 1672, 1584, 1204, 1186, 1150, 756, 727. 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 11.49 (s, 1H), 11.31 (s, 1H), 9.58 (s, 1H), 8.10 

(d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.81 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 7.47 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 

7.38 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.22 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 4.37 (q, J = 7.1 Hz, 

2H), 1.73-1.90 (m, 2H), 1.38 (t, J = 7.1 Hz, 3H) 1.17 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 
13C NMR (DMSO-d6) (δ): 160.8, 157.8, 157.5, 134.9, 125.6, 125.4, 

123.4, 121.8, 121.7, 120.2, 118.6, 116.1, 115.8, 115.4, 113.7, 113.2, 

60.3, 28.8, 14.2, 9.9. 

 

 

3.6. Σύνθεση 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολο-

σουλφοναμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1b1) και 

του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολοσουλφοναμιδο)-πυρρολο-

[2,3-a]καρβαζολίου (1b2) 

 

Αντίδραση Ινδολοποίησης 

Η αντίδραση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη γενική μέθοδο που 

περιγράφηκε προηγουμένως χρησιμοποιώντας 131 mg (0,35 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-(π-τολουολοσουλφοναμιδο-4,5,6,7-

τετραϋδροϊνδολίου (4b1), με σταθερή συγκέντρωση και στοιχειομετρική 

αναλογία των υπολοίπων αντιδρώντων. Ο βρασμός διαρκεί 20 ώρες. 

Προσθήκη νερού στο μίγμα μετά το πέρας της αντίδρασης προκαλεί 

σχηματισμό ιζήματος, το οποίο συλλέγεται με διήθηση υπό κενό σε ηθμό 

Buchner. Το ίζημα εκπλένεται επί του ηθμού με νερό μέχρι ανίχνευσης 

ουδέτερου pH στο έκπλυμα. 

Το ακατέργαστο ίζημα φορτώνεται σε στήλη από άμορφο διοξείδιο του 

πυριτίου, που εκλούεται με μίγμα Toluene-AcOEt 5-50 % v/v. 

Παραλαμβάνονται 117 mg μίγματος 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-

τολουολοσουλφοναμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου-2-(αιθοξυ 

καρβονυλο)-3-(π-τολουολοσουλφοναμιδο)-9-χλωρο-4,5-διϋδροπυρρο 
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λο[2,3-a]καρβαζολίου (1b1 – 2b1) και 48 mg 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-

τολουολοσουλφοναμιδο)-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1b2). 

 

Απόδοση του 1b2 30% 

Διαλύτης Ανακρυστάλλωσης: μίγμα AcOEt-Hexane 

Σ. τ. 272 oC 

IR (cm-1): 3362, 3241, 1665, 1456, 1165, 737, 673. 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 11.66 (s, 1H), 10.78 (s, 1H), 9.36 (s, 1H), 8.08 

(d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.76 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.69 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 

7.46 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.36 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 7.27-7.28 (m, 3H), 

7.19 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 4.10 (dd, J = 13.9, 7.0 Hz, 2H), 2.34 (s, 3H), 

1.21-1.24 (m, 3H). 
13C NMR (DMSO-d6) (δ): 160.4, 142.6, 138.0, 137.0, 129.0, 126.8, 

125.3, 124.3, 123.4, 122.8, 121.8, 119.5, 119.3, 119.1, 118.7, 118.5, 

113.7, 112.0, 111.7, 60.3, 20.9, 14.0. 

 

Αρωματοποίηση μίγματος 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 25 ml φέρονται 125 mg (0,26 mmol) 

μίγματος 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολοσουλφοναμιδο)-9-χλωρο-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου-2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολοσουλφο 

ναμιδο)-9-χλωρο-4,5-διϋδροπυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1b1 – 2b1) και 

διαλύονται σε 10 ml ξηρής 1,4-διοξάνης υπό ατμόσφαιρα Ar. Στο μίγμα 

προστίθενται 59 mg (0,26 mmol) 2,3-διχλωρο-5,6-δικυανο-1,4-

βενζοκινόνης (DDQ). Το μίγμα θερμαίνεται υπό ανάδευση στους 80 oC για 

5 ώρες. Στη συνέχεια το μίγμα διηθείται μέσα ηθμού Celite ώστε να 

απομακρυνθεί η μεγαλύτερη ποσότητα του αντιδραστηρίου DDQ. Ο ηθμός 

ξεπλένεται με AcOEt. Το διήθημα συμπυκνώνεται υπό ελαττωμένη πίεση 

μέχρι ξηρού. 

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φέρεται σε στήλη από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, που εκλούεται 

με μίγμα Toluene-AcOEt 0-30 % v/v. Παραλαμβάνονται 70 mg 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολοσουλφοναμιδο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολίου (1b1). Το προϊόν καθαρίζεται περεταίρω με 

ανακρυστάλλωση. 

Συνολική Απόδοση Ινδολοποίησης και Αρωματοποίησης 39 % 
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Διαλύτης Ανακρυστάλλωσης: μίγμα AcOEt-Hexane 

Σ. τ. 239 oC 

IR (cm-1): 3331, 1698, 1686, 1358, 1169, 1040. 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 11.57 (s, 1H), 11.25 (s, 1H), 9.43 (s, 1H), 8.09 

(d, J = 7.9 Hz, 1H), 7.79 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.47 (d, J = 5.7 Hz, 1H), 

7.45 (d, J = 6.2 Hz, 2H), 7.33 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.28 (d, J = 8.3 Hz, 

2H), 7.22 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 4.11 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 2.34 (s, 3H), 1.23 

(t, J = 7.1 Hz, 3H). 
13C NMR (DMSO-d6) (δ): 160.3, 145.1, 142.7, 137.0, 134.9, 129.1, 

126.8, 125.4, 125.2, 123.5, 123.3, 121.6, 120.2, 119.7, 118.7, 118.6, 

115.4, 113.9, 113.0, 59.7, 20.9, 14.0. 

 

 

 

3.7. Σύνθεση 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολοσουλφο-

ναμιδο)-1-(π-τολουολοσουλφονυλ)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a] 

καρβαζολίου (1b3) 

 

Αντίδραση Ινδολοποίησης 

Η αντίδραση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη γενική μέθοδο που 

περιγράφηκε προηγουμένως χρησιμοποιώντας 26 mg (0,049 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-7-κετο-3-(π-τολουολοσουλφοναμιδο)-1-(π-τολουολο 

σουλφονυλ)-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (4b3) αντί για το 4a1, με σταθερή 

συγκέντρωση και στοιχειομετρική αναλογία των υπολοίπων αντιδρώντων. 

Η θέρμανση διαρκεί 19 ώρες.  

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φέρεται σε στήλη από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, που εκλούεται 

με μίγμα Toluene-AcOEt 0-10 % v/v. Παραλαμβάνονται 18 mg μίγματος 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολοσουλφοναμιδο)-1-(π-τολουολοσουλφο 

νυλ)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου-2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-το 

λουολοσουλφοναμιδο)-1-(π-τολουολσουλφονυλ)-9-χλωρο-4,5-διϋδροπυρ 

ρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1b3 – 2b3). 
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Αρωματοποίηση μίγματος 

18 mg (0,028 mmol) μίγματος (1b3 – 2b3) αντιδρούν με ισομοριακή 

ποσότητα αντιδραστηρίου DDQ με την ίδια μέθοδο που περιγράφηκε για 

την αρωματοποίηση του μίγματος (1b1 – 2b1). 

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φέρεται σε στήλη από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, που εκλούεται 

με μίγμα Toluene-AcOEt 0-5 % v/v. Παραλαμβάνονται 18 mg 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-(π-τολουολοσουλφοναμιδο)-1-(π-τολουολοσουλφο 

νυλ)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1b3). 

Συνολική Απόδοση Ινδολοποίησης και Αρωματοποίησης 58 % 

Σ. τ. 274,5 oC 

IR (cm-1): 3432, 3320, 1734, 1661, 1385, 1169, 658, 550. 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 12.20 (s, 1H), 11.32 (s, 1H), 8.12 (d, J = 7.8 

Hz, 1H), 7.82 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.74 (d, J = 8.3 Hz, 4H), 7.50 (d, J = 

7.7 Hz, 1H), 7.45 (d, J = 8.2 Hz, 4H), 7.25 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 6.75 (d, J 

= 8.6 Hz, 1H), 3.91 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 2.45 (s, 6H), 1.04 (t, J = 7.1 Hz, 

3H). 
13C NMR (DMSO-d6) (δ): 159.5, 145.0, 136.3, 135.0, 129.4, 128.6, 

128.4, 125.6, 125.1, 124.8, 124.6, 123.7, 121.3, 120.4, 118.8, 118.6, 

115.5, 115.2, 113.7, 111.9, 60.7, 21.1, 13.6. 

 

 

3.8. Σύνθεση 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-9-χλωρο-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1c) 

 

Αντίδραση Ινδολοποίησης 

Η αντίδραση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη γενική μέθοδο που 

περιγράφηκε προηγουμένως χρησιμοποιώντας 40 mg (0,18 mmol) 2-

(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίου (10) αντί 

για το 4a1, με σταθερή συγκέντρωση και στοιχειομετρική αναλογία των 

υπολοίπων αντιδρόντων. Η αντίδραση διαρκεί 20 ώρες. 

Μετά το πέρας της αντίδρασης στο μίγμα προστίθεται νερό γίνεται 

εξουδετέρωση με προσθήκη στερεού NaHCO3 και εκχύλιση με AcOEt (×3). 

Οι οργανικές φάσεις συνενώνονται και εκπλένονται με κορεσμένο διάλυμα 
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NaCl. Ακολούθως η οργανική φάση ξηραίνεται υπεράνω Na2SO4, διηθείται 

μέσω πτυχωτού ηθμού και συμπυκνώνεται υπό ελαττωμένη πίεση. 

Το ακατέργαστο μίγμα που παραλαμβάνεται οδηγείται σε στήλη υγρής 

flash χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (40-63 μm), που 

εκλούεται με μίγμα Hexane-AcOEt 25-50 % v/v. Παραλαμβάνονται 42 mg 

μίγματος με κύριο προϊόν το 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-9-χλωρο-4,5-

διϋδροπυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (2c). 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: Tol/AcOEt = 5:5 v/v ή Hex/AcOEt = 6:4 

 

Αρωματοποίηση μίγματος 

42 mg (0,13 mmol) μίγματος (με κύριο προϊόν το 2c) αντιδρούν με 

ισομοριακή ποσότητα αντιδραστηρίου DDQ σύμφωνα με την μέθοδο 

αρωματοποίησης που περιγράφηκε προηγουμένως για το μίγμα 1b1-2b1.  

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φορτώνεται σε στήλη υγρής flash χρωματογραφίας από άμορφο 

διοξείδιο του πυριτίου (40-63 μm), που εκλούεται με μίγμα Hexane-AcOEt 

20-40% v/v. Παραλαμβάνονται 31 mg 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-9-

χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου (1c). Το προϊόν 1c διαλύεται σε 

μεθανόλη και στο διάλυμα διαβιβάζεται αέριο υδροχλώριο ώστε να 

σχηματιστεί το υδροχλωρικό αλάτι του 1c, (1c’). Στη συνέχεια στο μίγμα 

προστίθεται ποσότητα διαιθυλαιθέρα στον οποίο είχε προηγουμένως 

διαβιβαστεί αέριο HCl. Το μίγμα ψύχεται ώστε να επιτευχθεί η καταβύθιση 

του υδροχλωρικού άλατος 1c’, το οποίο συλλέγεται με διήθηση υπό κενό. 

Συνολική Απόδοση Ινδολοποίησης και Αρωματοποίησης 53 % 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: Hex/AcOEt = 6:4 

 

Για το 1c’: 

Σ. τ. >380 oC 

IR (cm-1): 3279, 3162, 1686, 1505, 1449, 1404. 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 11.45 (s, 1H), 11.09 (br s, 1H), 8.09 (d, J = 

7.8 Hz, 1H), 7.79 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 7.67 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.46 (d, J 

= 7.6 Hz, 1H), 7.21 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 5.12 (br s, 3H), 4.40 (dd, J = 

13.8, 6.9 Hz, 2H), 1.40 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 
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3.9. Σύνθεση Ν-(2-θειαζολο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a] 

καρβαζολο-2-καρβοξαμιδίου (1d1) 

 

Αντίδραση Ινδολοποίησης 

Η αντίδραση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη γενική μέθοδο που 

περιγράφηκε προηγουμένως χρησιμοποιώντας 60 mg (0,23 mmol) Ν-(2-

θειαζολο)-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξαμιδίου (4d1), με 

σταθερή συγκέντρωση και στοιχειομετρική αναλογία των υπολοίπων 

αντιδρώντων. To μίγμα υποβάλλεται σε  θέρμανση στους 80 oC για 16 

ώρες και στους 100 oC για μία ώρα. 

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φορτώνεται σε στήλη υγρής flash χρωματογραφίας από άμορφο 

διοξείδιο του πυριτίου (40-63 μm), που εκλούεται με μίγμα Hexane-AcOEt 

50-100 % v/v. Παραλαμβάνονται 47 mg μίγματος Ν-(2-θειαζολο)-9-

χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολο-2-καρβοξαμιδίου-Ν-(2-θειαζολο)-9-

χλωρο-4,5-διϋδροπυρρολο[2,3-a]καρβαζολο-2-καρβοξαμιδίου (1d1–2d1). 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: Hex/AcOEt = 5:5 v/v ή 2:8 v/v 

 

Αρωματοποίηση μίγματος 

47 mg (0,127 mmol) μίγματος (1d1 – 2d1) αντιδρούν με ισομοριακή 

ποσότητα αντιδραστηρίου DDQ σύμφωνα με την γενική μέθοδο 

αρωματοποίησης που περιγράφηκε προηγουμένως. 

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φέρεται σε στήλη υγρής flash χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο 

του πυριτίου (40-63 μm), που εκλούεται με μίγμα Toluene-AcOEt 20-75 % 

v/v. Παραλαμβάνονται 30 mg Ν-(2-θειαζολο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολο-2-καρβοξαμιδίου (1d1). Το προϊόν καθαρίζεται περεταίρω με 

ανακρυστάλλωση. 

Συνολική Απόδοση Ινδολοποίησης και Αρωματοποίησης 36 % 

Διαλύτης ανακρυστάλλωσης AcOEt 

Σ. τ. 339 oC 

IR (cm-1): 3360, 1638, 1553, 716. 
1H NMR (DMSO-d6) (δ): 12.82 (br s, 1H), 11.81 (br s, 1H), 11.34 (s, 

1H), 8.11 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.89 (br s, 1H), 7.86 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 
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7.58 (d, J = 3.6 Hz, 1H), 7.51 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.47 (d, J = 7.6 Hz, 

1H), 7.30 (d, J = 3.5 Hz, 1H), 7.22 (t, J = 7.8 Hz, 1H). 
13C NMR (DMSO-d6) (δ): 158.9, 158.2, 137.7, 134.9, 127.8, 126.0, 

125.8, 125.5, 123.8, 123.3, 120.1, 118.6, 118.2, 115.3, 114.4, 114.0, 

113.7, 107.2. 

 

 

3.10. Σύνθεση Ν-μεθυλο-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-a]καρβαζολο-2-

καρβοξαμιδίου (1d2) 

 

Αντίδραση Ινδολοποίησης 

Η αντίδραση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη γενική μέθοδο που 

περιγράφηκε προηγουμένως χρησιμοποιώντας 92 mg (0,48 mmol) Ν-

μεθυλο-7-κετο-4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολο-2-καρβοξαμιδίου (4d2), με 

σταθερή συγκέντρωση και στοιχειομετρική αναλογία των υπολοίπων 

αντιδρώντων. To μίγμα υποβάλλεται σε θέρμανση στους 80 oC για 20 ώρες 

και ακολούθως στους 100 oC για επιπλέον 28 ώρες.  

Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό του προϊόντος, το ακατέργαστο 

μίγμα φέρεται σε στήλη υγρής flash χρωματογραφίας από άμορφο διοξείδιο 

του πυριτίου (40-63 μm), που εκλούεται με μίγμα Hexane-AcOEt 50-100 

% v/v. Παραλαμβάνονται 27 mg Ν-(2-θειαζολο)-9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολο-2-καρβοξαμιδίου (1d2) και μίγμα του προϊόντος 1d2 με 

κάποιο πλήρως αρωματικό παραπροϊόν.   

Το προϊόν 1d2 απομονώθηκε μετά από υγρή χρωματογραφία υψηλής 

απόδοσης (HPLC). Ο διαχωρισμός γίνεται με βαθμιδωτή έκλουση της 

στήλης με μίγμα ακετονιτριλίου-νερού αρχικά σε αναλογία 65:35 

(ακετονιτρίλιο/νερό) και γραμμική αύξηση σε 5 λεπτά μέχρι αναλογία 

100:0 (ροή εκλούτη 3 ml/min). Η έκλουση του προϊόντος (1d2) 

σημειώνεται στα 6,0  λεπτά 

Απόδοση 57 % 

Σύστημα ανάπτυξης TLC: AcOEt 

Σ. τ. 299,5 oC 

IR (cm-1): 3324, 1628, 1572, 1551, 1404, 779, 745. 



 104 

1H NMR (CD3OD) (δ): 7.94 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.72 (d, J = 8.5 Hz, 

1H), 7.40 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 7.31 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 7.15 (s, 1H), 7.12 

(t, J = 7.8 Hz, 1H), 2.94 (s, 3H). 
13C NMR (DMSO-d6) (δ): 161.3, 134.8, 130.3, 126.1, 126.1, 125.6, 

123.0, 122.4, 119.9, 118.3, 117.4, 115.2, 113.9, 113.3, 103.4, 25.7. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  

--  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  



 



 107 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 

Η παρούσα μελέτη κατέληξε στη σύνθεση σειράς 9-χλωρο-πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολικών αναλόγων του γενικού τύπου 1 με διαφορετικές 

υποκαταστάσεις στις θέσεις 2 και 3 του πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικού 

σκελετού.  

 

N
H

N
H

O

R2

Cl

R1

1
 

Σχήμα 1 

 

Συνολικά συντέθηκαν 11 νέα τελικά πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικά 

προϊόντα, τα οποία προέκυψαν από 10 νέα τετραϋδροϊνδολικά συνθετικά 

ενδιάμεσα μόρια.  

Η συνθετική στρατηγική η οποία ακολουθήθηκε στηρίχθηκε σε ένα κοινό 

πρόδρομο 7-κετο-τετραϋδροϊνδολικό ενδιάμεσο, κατάλληλοι χημικοί 

μετασχηματισμοί στον πυρρολικό δακτύλιο του οποίου απέδωσαν τους 

απαραίτητους δομικούς λίθους για την σύνθεση των τελικών προϊόντων. Η 

εφαρμοσθείσα μεθοδολογία για την σύνθεση των τελικών προϊόντων 

περιελάμβανε ως κρίσιμο στάδιο την ινδολοποίηση κατά Fischer αυτών των 

δομικών λίθων με την ο-χλωροφαινυλυδραζίνη με αποτέλεσμα την 

παραλαβή κάθε φορά προϊόντος με διαφορετική υποκατάσταση στον 

δακτύλιο του πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικού σκελετού.  

Τα προϊόντα στα οποία κατέληξε η παρούσα μελέτη φέρουν όλα τα κοινά 

χαρακτηριστικά των ήδη γνωστών αναστολέων των CDKs, είναι δηλαδή 

μικρού μοριακού βάρους, επίπεδα αρωματικά μόρια με ετετεροκυκλικούς 

δακτυλίους, που έχουν τη δυνατότητα εμπλοκής σε δεσμούς υδρογόνου 

και υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις. Αποτελούν επίσης ανάλογα της ένωσης-

οδηγού FM-100 που παρουσίασε εκλεκτική ανασταλτική δράση επί του 

συμπλόκου CDK1/κυκλίνη Β σε προκαταρκτικές βιολογικές μελέτες1. Οι 

ενώσεις που συντέθηκαν φέρουν αμιδο-, σουλφοναμιδο- ή αμινο- 
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υποκατάσταση στη θέση 3 ή αμιδική υποκατάσταση στη θέση 2 του 

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικού σκελετού. 

 

 

Σχήμα 2: Κατηγορίες προϊόντων που συντέθηκαν με βάση τη γενική δομή 1. 

 

Στόχος του σχεδιασμού των παραπάνω αναλόγων ήταν η διερεύνηση 

του ρόλου της υποκατάστασης των θέσεων 2 και 3 του 

πυρρολοκαρβαζολικού σκελετού στην ικανότητα πρόσδεσης των ενώσεων 

στη θέση του ATP και κατ’ επέκταση στην αναστολή της CDK1.    

Οι αμιδικές και σουλφοναμιδικές ομάδες καθώς και η αμινο-ομάδα είναι 

ομάδες που ενδέχεται να δώσουν στα νέα ανάλογα τη δυνατότητα να 

σταθεροποιήσουν περαιτέρω την πρόσδεσή τους στο ενεργό κέντρο της 

CDK1 με επιπλέον δεσμούς υδρογόνου, εάν διευθετηθούν στην κοιλότητα 

του ATP με κατάλληλο προσανατολισμό. Παράλληλα, η σύνδεση των 

υποκαταστατών αυτών και ιδιαίτερα των αμιδο-υποκαταστατών με ποικίλες 

ομάδες, όπως ογκώδη βενζολικό δακτύλιο, μικρότερους ετεροκυκλικούς 

πυρήνες, αλειφατικές αλυσίδες ενός ή δύο ατόμων άνθρακα, δημιουργεί 

διαφοροποιήσεις στο μέγεθος και το σχήμα των νέων μορίων και αποσκοπεί 

στο να διασαφηνίσει τις ιδανικές στερεοηλεκτρονικές απαιτήσεις που θα 

επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη πρόσδεση του πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολικού σκελετού στο ενεργό κέντρο της CDK1. 

Στα νέα μόρια θεωρήθηκε σκόπιμο να διατηρηθεί ο 9-χλωρο 

υποκαταστάτης επειδή η παρουσία του αποδείχθηκε κρίσιμη για την 

πρόσδεση στην κοιλότητα του ATP και την εκδήλωση CDK1 ανασταλτικής 

δράσης κατά την πρώτη βιολογική μελέτη πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίων που 
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συντέθηκαν στο εργαστήριό μας1. Η εισαγωγή νέων ομάδων στις θέσεις 2 

και 3 έγιναν σε διαφορετικά μόρια, έτσι ώστε από τη βιολογική μελέτη των 

ενώσεων να εξαχθούν συμπεράσματα για τις σχέσεις δομής-δράσης του 

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικού σκελετού. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης συντέθηκαν δύο επιπλέον 

σουλφοναμιδικά παραγώγα, ένα εκ των οποίων δεν έφερε 9-χλωρο 

υποκατάστατη (1b2) και ένα με υποκατεστημένη τη θέση Ν-1 με μια 

τοσυλομάδα (1b3). Τα παράγωγα αυτά διαφοροποιούνται σε σχέση με τα 

υπόλοιπα, ωστόσο η βιολογική τους αποτίμηση αναμένεται με ενδιαφέρον 

προκειμένου να διερευνηθεί πως «μη ευνοϊκοί» υποκαταστάτες στις θέσεις 

1 ή 9, σε συνδυασμό με μία νέα υποκατάσταση στη θέση 3, θα επηρεάσουν 

τη δράση των τελικών μορίων. 

 

Σχήμα 3 

 

Ενδιάμεσο μόριο-κλειδί για τη σύνθεση των παραγώγων των κατηγοριών 

1a και 1b αποτέλεσε η τετραϋδροϊνδολική αμίνη 10. Η αμίνη 10 

συντέθηκε με καταλυτική υδρογόνωση του αντίστοιχου νιτρο-παραγώγου 

11 σε υψηλή απόδοση (85%). Το νιτρο-παράγωγο 11 παρελήφθη με 

αρωματική νίτρωση του τετραϋδροϊνδολικής κετόνης 52,3 σε απόδοση 52%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογοι χημικοί μετασχηματισμοί της κετόνης 5 

δεν έχουν περιγραφεί προηγουμένως στη βιβλιογραφία και ότι αποτελούν 

ουσιαστικά το πρώτο βήμα για την σύνθεση πολυλειτουργικών 

πυρροκαρβαζολικών αναλόγων.    

Επίδραση στην αμίνη 10 διάφορων ακυλοχλωριδίων απέδωσε 

τετραϋδροϊνδολικά αμιδικά ενδιάμεσα της δομής 4a σε πολύ καλές 

αποδόσεις που κυμάνθηκαν από 82-97%.  

Η σύνθεση του ενδιάμεσου σουλφοναμιδίου 4b1 μέσω τοσυλίωσης της 

αμίνης 10 επιτεύχθηκε σε ελαφρώς μικρότερη απόδοση (54%), ενώ ένα 
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ποσοστό της αμίνης τοσυλιώθηκε περαιτέρω στο πυρρολικό άζωτο 

αποδίδωντας το διτοσυλιωμένο ενδιάμεσο 4b2 (15%). Αξίζει δε να 

σημειωθεί ότι, μολονότι το 4b2 προέκυψε ως παραπροϊόν, είναι η πρώτη 

φορά που καθίσταται εφικτή η Ν-τοσυλίωση 7-κετο-τετραϋδροϊνδολίων, 

καθ΄ότι ανάλογες προσπάθειες στην τετραϋδροϊνδολική κετόνη 5 κατά το 

παρελθόν είχαν αποτύχει. 

 Η σύνθεση των ενδιαμέσων 4d που φέρουν αμιδικές ομάδες στη θέση 

2- έγινε μέσω σύζευξης του καρβοξυλικού οξέος 12 με κατάλληλες αμίνες 

παρουσία αντιδραστηρίου σύζευξης EDCI.HCl. Το καρβοξυλικό οξύ 12 

παρελήφθη με απλή υδρόλυση της εστερομάδας της ένωσης 5 σε υψηλή 

απόδοση (95%). Απεναντίας, η σύζευξη του 12 με τις αμίνες που 

χρησιμοποιήσαμε δεν έδωσε ιδιαίτερα ικανοποιητικές αποδόσεις (25-45%), 

αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δοκιμής και άλλων αντιδραστηρίων 

σύζευξης μελλοντικά. 

Για την σύνθεση των τελικών προϊόντων, αρχικά πραγματοποιήθηκε 

διερεύνηση της χρήσης όξινων καταλυτών διαφορετικής ισχύος για την 

ινδολοποίηση κατά Fischer, χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα-μοντέλο την 

τετραϋδροϊνδολική κετόνη 4a1, προκειμένου να καθορισθούν πειραματικές 

συνθήκες βέλτιστης απόδοσης. Μελετήθηκαν πέντε διαφορετικά συστήματα 

κατάλυσης: TFA/EtOH, PPSE/CH3NO2, H2SO4/CH3COOH, HCl/CH3COOH και 

p-TsOH.Η2Ο/CH3COOH. Από αυτά το σύστημα p-TsOH.H2O/CH3COOH 

έδωσε την καλύτερη απόδοση (69%) για το προϊόν 1a1, ενώ οι αποδόσεις 

για τους άλλους καταλύτες κυμάνθηκαν γύρω στο 30%. Η χρήση του TFA 

οδήγησε στον σχηματισμό της ενδιάμεσης αρυλυδραζόνης και όχι στο 

τελικό προϊόν 1a1. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

καταλύτες, όπως το TFA και το αντιδραστήριο PPSE, είχαν δώσει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά το παρελθόν και είχαν καθιερωθεί ως 

καταλύτες εκλογής για τη σύνθεση πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίων με 

διαφορετικούς υποκαταστάτες στο εργαστήριό μας1,4. 

Η ινδολοποίηση με τη χρήση του συστήματος  p-TsOH.Η2Ο/CH3COOH 

αποτέλεσε μια απλή και ευέλικτη συνθετική μεθοδολογία για την σύνθεση 

των τελικών προϊόντων, αφού εξασφάλισε την σε ένα στάδιο σύνθεση του 

πυρρολοκαρβαζολικού σκελετού, χωρίς να είναι απαραίτητη η απομόνωση 

της ενδιάμεσης αρυλυδραζόνης. Κατέληξε όμως σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις σε μίγμα του αρωματικού πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου με το 
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αντίστοιχο 4,5-διϋδρο-ανάλογο. Ωστόσο, κατά την σύνθεση του θειοφαινο- 

υποκατεστημένου παραγώγου 1a3, παρελήφθη μόνο το 4,5-διϋδρο- 

παράγωγο, ενώ κατά την σύνθεση του 1d2, απομονώθηκε μόνο το πλήρως 

αρωματικό  πυρρολο[2,3-a]καρβαζολικό προϊόν. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δύο προϊόντα του μίγματος ινδολοποιήσης 

είχαν πολύ όμοια Rf, με αποτέλεσμα ο χρωματογραφικός διαχωρισμός τους 

να καθίσταται αδύνατος. Ωστόσο, η εισαγωγή του μίγματος σε συνθήκες 

αφυδρογόνωσης με επίδραση αντιδραστηρίου DDQ οδήγησε στην 

μετατροπή του αποκλειστικά στο επιθυμητό πλήρως αρωματικό προϊόν.   

Τα τελικά προϊόντα παρελήφθησαν σε ικανοποιητικές αποδόσεις που 

κυμαίνονται από 14-69% για τα δύο βήματα, της ινδολοποίησης και της 

αρωματοποίησης. Ο κύριος παράγοντας για την μικρή απόδοση σύνθεσης 

κάποιων παραγώγων φαίνεται να είναι η αποχλωρίωση κατά τις διεργασίες 

της ινδολοποίησης και της αρωματοποίησης. Σε αρκετές περιπτώσεις 

ελήφθησαν μίγματα παραπροϊόντων με πολύ όμοια, έως και πανομοιότυπα 

Rf, χωρίς ωστόσο να καταστεί εφικτή η απομόνωση και η ταυτοποίηση 

κάποιου, προκειμένου να τεκμηριωθεί αυτή η υπόθεση. Ωστόσο, στην 

περίπτωση της ινδολοποίησης για την σύνθεση του σουλφοναμιδικού 

παραγώγου 1b1, απομονώθηκε το αποχλωριωμένο πλήρως αρωματικό 

προϊόν 1b2 σε απόδοση 30%, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την 

απόδοση για το μίγμα 1b1-2b1 (70%), επιβεβαιώνει τον παραπάνω 

ισχυρισμό περί αποχλωρίωσης.   

Τελικά πυρροκαρβαζολικά προϊόντα που συντέθηκαν στα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης, προωθήθηκαν για  μελέτη  της ικανότητά τους να 

αναστέλλουν το σύμπλοκο CDK1/κυκλίνη Β. Τα προκαταρκτικά 

αποτελέσματα αυτών των μελετών φαίνονται συνοπτικά στο διάγραμμα 

που ακολουθεί.  
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Σχήμα 4: Επίδραση των παραγώγων 1a1, 1a2, 1a3, 1a4 και 1a5 στη δραστικότητα 
του ενζύμου CDK1. Οι υπό μελέτη ενώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε τελική 
συγκέντρωση 100 μΜ, ενώ η επίδραση της καθεμίας στη δραστικότητα της CDK1 
εκφράζεται ως % επί του μάρτυρα (CTL).  

 

Οι ενώσεις μελετήθηκαν σε τελική συγκέντρωση 100 μM. Όλα τα 

παράγωγα προκάλεσαν αναστολή της δραστικότητας του ενζύμου σε σχέση 

με το μάρτυρα, η οποία κυμάνθηκε σε ποσοστό μεταξύ 35-75%. Το πλέον 

αδρανές εμφανίστηκε το παράγωγο 1a5 το οποίο φέρει 

αιθοξυκαρβονυλομάδα στη θέση-2 και προπιοναμιδομάδα στη θέση-3, ενώ 

ως δραστικότερο εμφανίστηκε το παράγωγο 1a3 το οποίο φέρει αντίστοιχα 

στην θέση-3 του σκελετού μια θειοφαινυλ-2-καρβοξαμιδομάδα. Παρεμφερή 

δράση με το 1a3 εμφανίζει και το παράγωγο 1a2 που φέρει στη θέση-3 του 

σκελετού πικολιναμιδομάδα, ενώ τα παράγωγα 1a1 και 1a4 τα οποία 

φέρουν αντίστοιχα π-χλωροβενζαμιδο- και ακεταμιδο-ομάδα στη θέση-3 

εμφανίζουν ελαφρώς ασθενέστερη ανασταλτική δράση. Ως προκαταρκτικό 

συμπέρασμα από τα παραπάνω δεδομένα, μπορεί να εξαχθεί ότι η 

υποκατάσταση της θέσης-3 με καρβοξαμίδια που φέρουν ετεροκυκλικούς 

δακτυλίους (θειοφαινίου, πυριδίνης) φαίνεται να αποδεικνύεται 

ευνοϊκότερη σε σχέση με εκείνα που φέρουν απλές αλειφατικές αλυσίδες, 

πιθανότατα διότι οι δακτύλιοι συμμετέχουν σε αλληλεπιδράσεις με 

αμινοξικά κατάλοιπα, ικανές να σταθεροποιούν καλύτερα τον αναστολέα 

στη θέση πρόσδεσης του ATP.      

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τον αρχικό σχεδιασμό για την 

αναγκαιότητα διερεύνησης του ρόλου της υποκατάστασης των θέσεων 2 
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και 3 του πυρρολοκαρβαζολικού σκελετού σε σχέση με την CDK1 

ανασταλτική δράση των τελικών μορίων. Είναι προφανές ότι η 

υποκατάσταση του πυρροκαρβαζολικού σκελετού με κατάλληλες ομάδες 

είναι πολύ πιθανό να ενισχύσει την πρόσδεση στη θέση σύνδεσης του ATP 

και να οδηγήσει σε παράγωγα με ισχυρή ανασταλτική δράση. Ωστόσο, η 

ολοκλήρωση της βιολογικής μελέτης για όλα τα παράγωγα, καθώς και τα 

αποτελέσματα των μελετών προσομοίωσης πρόσδεσης των ενώσεων στη 

CDK1 που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να οδηγήσει στην εξαγωγή 

ολοκληρωμένων συμπερασμάτων για τη σχέση της χημικής δομής-

βιολογικής δραστικότητας και να συμβάλλει στον μελλοντικό σχεδιασμό 

παραγώγων με βελτιωμένες ιδιότητες.          
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Περίληψη 
Οι κυκλινοεξαρτώμενες κινάσες (CDKs) αποτελούν μία οικογένεια 

κινασών σερίνης/θρεονίνης, η δραστικότητά των οποίων εξαρτάται από την 

πρόσδεσή τους σε ρυθμιστικές υπομονάδες (κυκλίνες). Οι CDKs 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ομαλή αλληλοδιαδοχή των σταδίων 

του κυτταρικού κύκλου οδηγώντας σε φυσιολογικό κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό. Ωστόσο, απορρύθμιση της δράσης τους παρατηρείται σε 

πολλούς καρκινικούς όγκους με συνέπεια να αποτελούν ελκυστικό στόχο 

για την καταπολέμηση του καρκίνου. Πληθώρα παραγόντων με 

ανασταλτική δράση έναντι των CDKs έχουν συντεθεί και μερικοί από 

αυτούς βρίσκονται σε προχωρημένες φάσεις κλινικών δοκιμών. Επιπλέον 

πρόσφατα πειράματα γενετικής κατέδειξαν την CDK1 ως επαρκή (σε έλειψη 

των άλλων CDKs) και πιθανά αναγκαία για την ολοκλήρωση του 

κυτταρικού κύκλου. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης σχεδιάσθηκε και συντέθηκε μια 

σειρά υποκατεστημένων πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίων, σε μία προσπάθεια 

βελτίωσης των ιδιοτήτων και μελέτης των σχέσων χημικής δομής–

βιολογικής δραστικότητας του 2-(αιθοξυκαρβονυλο)-9-χλωρο-

πυρρολο[2,3-a]καρβαζολίου , το οποίο πρόσφατα αποδείχθηκε αναστολέας 

της CDK1. Συγκεκριμένα συντέθηκαν 3-ακυλαμιδο-, 3-

αλκυλσουλφοναμιδο- και 3-αμινο-υποκατεστημένα πυρρολο[2,3-

a]καρβαζόλια, καθώς και Ν-αλκυλ-υποκατεστημένα πυρρολο[2,3-

a]καρβαζολο-2-καρβοξαμίδια. Η σύνθεση των τελικών αυτών προϊόντων 

στηρίχτηκε στη σύνθεση ενδιαμέσων κατάλληλα υποκατεστημένων 7-κετο-

4,5,6,7-τετραϋδροϊνδολίων, και στην ινδολοποίηση αυτών κατά Fischer με 

την ο-χλωρο-φαινυλυδραζίνη. 

Μελετήθηκε η επίδραση των 3-ακυλαμιδο-υποκατεστημένων 

παραγώγων στη δραστικότητα του συμπλόκου CDK1/κυκλίνη Β. Όλα τα 

παράγωγα προκάλεσαν σε συγκέντρωση 100 μΜ αναστολή της 

δραστικότητας της CDK1 σε ποσοστό από 35 έως 75%. Δραστικότερη 

εμφανίστηκε η ένωση 1a3. 
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Abstract 
Cyclin dependent kinases (CDKs) are a subgroup of serine/threonine 

kinases, whose activity depends upon binding to regulatory subunits 

(cyclins). CDKs have a crucial role in cell cycle progression and 

proliferation. Deregulation of their activity is a common feature in human 

tumors; hence, CDKs represent attractive targets for cancer therapy. A 

plethora of CDK inhibitors have been synthesized and some of them are 

already in late phases of clinical trials. Furthermore, recent genetic studies 

have indicated that CDK1 is sufficient (when in absence of other CDKs) 

and probably essential to drive the cell cycle. 

Attempting to improve the structural characteristics and study the 

structure–activity relationships of 9-chloro-2-(ethoxycarbonyl)-

pyrrolo[2,3-a]carbazole, which has been proved as a CDK1 inhibitor, this 

study focused on the design and synthesis of several substituted 

pyrrolo[2,3-a]carbazole derivatives. Particularly, 3-acylamido-, 3-

alkylsulfonamido- and 3-amino-substituted pyrrolo[2,3-a]carbazoles and 

N-alkyl-substituted pyrrolo[2,3-a]carbazolo-2-carboxamides comprised 

synthetic targets of the study. The synthesis of the final products was 

based on the synthesis of appropriately substituted 7-keto-4,5,6,7-

tetrahydroindole intermediates which served as building blocks in Fischer 

indolization reactions with the o-chloro-phenylhydrazine.  

 The effect of the 3-akylamido- substituted derivatives on the 

CDK1/cyclin B activity was studied. All derivatives proved to inhibit CDK1 

activity, in a range of 35 to 75%. Derivative 1a3 proved the most potent 

inhibitor of CDK1. 
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