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The cyclohexanespiro-5-hydantoine and 8,8-difluorocyclohexanespiro-5-hydantoine were chosen 
as a model substances for properties comparison of hydantoin and its fluorine-containing analogues. 
Hydrolysis of such hydantoin derivatives allows to obtain an 1-aminocyclohexane and 1-amino 
4,4-difluorocyclohexanecarboxylic acids, which are the constituents of many medicines. 
It was established that incorporation of fluorine atoms into the cyclohexane ring of chosen hydantoins 
causes the improving of their acidic and fluorescence properties. The sensitive fluorescence technique 
of determination of fluorinated hydantoins content in blood serum and urine were elaborated  
(DL ≈ 20 mg/ml, Sr ≤ 5%). The fluorescence quantum yield of 1-amino 4,4-difluorocyclohexanecarboxylic 
acid is 0.15 ± 0.01 and significantly increases at the presence of the protein molecules. At that the protein 
fluorescence intensity decreases. These phenomena confirm the interaction between ovalbumin and 
the fluorine-substituted amino acid. Obtained results indicated the prospective of application the fluorine 
derivatives of hydantoin as fluorescent probes for biochemical and clinical studies. The offered technique 
of fluorescence determination of such hydantoins is characterized by satisfactory analytical parameters 
and can be proposed for using at pharmacokinetic investigations of these type substances.
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Встановлено, що введення атому флуору у насичений цикл циклогексанспіро-5-гідантоїну та 
1-аміноциклогексанкарбонової кислоти викликає зростання їх кислотних та флюоресцентних 
властивостей. Високі флюоресцентні властивості таких флуоропохідних гідантоїну були 
використані для розробки методики їх флюоресцентного визначення у плазмі крові та 
сечі без додаткової  пробопідготовки. Показано, що квантовий вихід флуоресценції 1-аміно 
4,4-дифлуороциклогексан карбонової кислоти, який становить 0.15 ± 0.01, зростає у присутності 
білків, що може бути покладено в основу використання цієї сполуки як флюоресцентного зонду.
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Похідні гідантоїну у медичній практиці набули 
широкого використання як м’язові релаксанти, 
протисудомні та антиаритмічні засоби [1, 2]. Вони 
також проявляють високу антипроліферативну 
активність та розглядаються  як ефективні 
протипухлинні засоби [3-5]. Однак більшість 
відомих гідантоїнів характеризуються високою 
токсичністю [6]. З огляду на це, синтез нових 

похідних гідантоїну, а також розробка чутливих 
методів дослідження фармакокінетики та контролю 
якості фармацевтичних препаратів на їх основі 
залишаються актуальними задачами. 

Введення атому флуору, трифлуорометильної 
групи або інших флуоровмісних фрагментів у 
молекулу вбачається раціональним шляхом для 
зменшення токсичності гідантоїнів за рахунок 


