
 

ВІДГУК 

офіційного опонента Лубенець Віри Ільківни 

на дисертаційну роботу Войтири Магдалени Наталії 

«Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з піридиновим 

фрагментом у молекулах», яка представлена на здобуття наукового ступеня 

кандидата фармацевтичних наук із спеціальності  15.00.02 – фармацевтична 

хімія та фармакогнозія. 

 

1. Актуальність обраної теми  

 

Хімія гетероциклічних сполук є однією з найперспективніших в сучасній  

фармацевтичній  хімії. Серед гетероциклічних сполук знайдено багато 

фізіологічно активних речовин, які знайшли застосування у медицині, 

ветеринарії, сільському господарстві. У своїй більшості це заміщені п’яти та 

шестичленні гетероцикли з одним або кількома атомами нітрогену, сульфуру та 

їхні конденсовані системи. Тому, напрям досліджень, обраний автором для 

дисертаційної роботи “ Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з 

піридиновим фрагментом у молекулах“, є одним із актуальних і важливих 

завдань для сучасної фармацевтичної хімії. 

Ці дослідження спрямовані на пошук та створення нових перспективних 

біологічно активних сполук методом хімічної модифікації фармакофорних 

структур. У руслі нових досліджень серед гетероциклічних нітрогеновмісних 

структур особлива роль належить також похідним піридину, оскільки серед 

піридиніл заміщених 4-тіазолідинонів та тіазолів відомі сполуки з суттєвим 

фармакологічним потенціалом. Серед них є сполуки з гіпоглікемічною, 

противірусною, протираковою, антимікробною,  протизапальною  та іншими 

видами фізіологічної дії. 

Дисертаційна робота Войтири М. Н. присвячена дослідженням, 

спрямованим на розроблення методів одержання нових похідних тіазолідину з 

піридиновим фрагментом у молекулах з метою одержання на їх основі нових 

конденсованих та гібридних структур.  

Тематика даної роботи є незаперечно науково обґрунтованою та 

актуальною, оскільки сьогодні є практичний інтерес щодо ціленапрямленого 

формування фокусованих бібліотек нових гетероциклічних сполук для 

біологічного  скринінгу з метою виявлення серед них практично корисних 

субстанцій. 

Крім того, безумовним підтвердженням актуальності проведених у 

дисертаційній роботі досліджень є її виконання у руслі наукової тематики 

виконана згідно з планом проблеми «Фармація» МОЗ України і є фрагментом 

комплексної науково-дослідної роботи Львівського національного медичного 



університету імені Данила Галицького (державна реєстрація № 0116U004500, 

шифр теми ІН 10.06.0001.16). 

 

2. Структура дисертаційної роботи та аналіз її змісту  

 

Дисертаційна робота Войтири М. Н. складається із анотацій українською 

та англійською мовами, списку публікацій автора, вступу, п´ятьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, який включає 170 посилань та додатку. 

Робота викладена на 192  сторінках, містить 39 таблиць та 18 рисунків.  

       Літературний огляд під назвою «Особливості хімії та фармакології 

похідних тіазолідину з піридиновим фрагментом у молекулах»   є змістовним 

науково-пошуковим розділом, в якому проаналізовано, узагальнено та 

систематизовано 114 оригінальних джерел в основному за останні роки, 

присвячених методам синтезу вказаних типів сполук  та спектру їх біологічної 

дії. Загалом огляд дозволив сформувати об’єктивну картину наукової проблеми 

по цільових об’єктах дослідження, яка вирішувалась в наступних розділах 

дисертації.  

Другий розділ присвячений синтезу та фізико-хімічним властивостям 2-

піридинілзаміщених похідних тіазолів, 4-тіазолідинонів одержаним на основі 

реакцій [2+3]-циклоконденсації піридинілтіосечовин з етил 2-хлороаце-

тоацетатом , 2-хлороацетилацетоном та внаслідок гідролізу і гідразинолізу 

одержаних сполук. Досліджено особливості реакції альдольно-кротонової 

конденсації і використано 1-[4-метил-2-(піридин-2/3-іламіно)-тіазол-5-

іл]етанони як ефективні реагенти в реакціях з ароматичними альдегідами, що 

дозволило модифікувати іліденовими субституентами положення 3 

пропенонового фрагменту.Запропоновано зручний метод синтезу похідних 2-

іміно-4-тіазолідинону використанням як С2-циклізуючих агентів в реакціях із 

тіосечовинами похідних α-галогенокарбонових кислот. Одержано, в умовах 

однореакторного („one-pot”) процесу, що включає послідовний перебіг [2+3]-

циклоконденсації тіосечовин з монохлорооцтовою кислотою та реакцію 

Кньовенагеля утвореного in situ 4-тіазолідинону з ароматичними альдегідами 

нові 5-ариліден-2-піридиніламінотіазол-4-они. На основі тіосемікарбазонів 

піридинкарбальдегідів як S,N-бінуклеофілів одержані нові 2-

піридинілметиленгідразоно-4-тіазолідинони/тіазоліни з використанням 

наступних реагентів: метил 2-бромо-3-(4-метилфеніл)пропаноату, α-

галогенокарбонових кислот, етил 2-хлороацетоацетату, α-бромо-γ-

бутиролактону, малеїнангідриду та мадеїнаміду. Встановлено умови перебігу 

реакцій. 

      У третьому розділі викладені розроблені дисертанткою шляхи синтезу 3-

піридинілзаміщених 4-тіазолідинонів як потенційних біологічно активних 

сполук. В умовах однореакторної  («one-pot») реакції з використанням 



синтезованих тіосечовин, монохлороцтової кислоти та ряду оксосполук 

синтезовано 5-ариліден-3-піридиніл-2-бензоїліміно-4-тіазолідинони, які легко 

гідролізують під дією хлоридної кислоти. Для синтезу ряду сполук дисертантом 

запропоновано альтернативний однореакторний (“one-pot”) підхід, що 

відрізняється від методу А усуненням стадії виділення проміжного 

псевдотіогідантоїну, який піддають кислотному гідролізу безпосередньо в 

реакційній суміші. Синтезовано 3-(3-піридиніл)- та 3-ізонікотиноїламідо-2-

тіоксо-4-тіазолідинони з 3-амінопірідину та ізоніазиду з тіокарбоніл-біс-

тіогліколевою, які були також використані в реакції Кньовенагеля, що 

дозволило отримати ряд нових5-ариліденпохідних. Розроблено шлях синтезу 

нових 5-піразолілзаміщених 3-піридинілроданінів. Спочатку взаємодією 3-

піридинілзаміщених 2-тіоксо-4-тіазолідинонів із триетилортоформіатом в 

ацетангідриді одержано відповідні 5-етоксиметиліденпохідні, які були  

використані в реакції з 3,5-діарилпіразолінами. 

Четвертий розділ дисертації стосується  спрямованого синтезунових 

похідних 5-піридинілзаміщених 4-тіазолідинонів, їх перетворенням та 

дослідженням  фізико-хімічних  властивостей одержаних сполук.                  

Дитіокарбамінатним методом здійснено синтез 3-заміщених-2-тіоксо-4-

тіазолідинонів, які завдяки лабільності атомів метиленової групи в положенні 5 

легко реагують з триетилортоформіатом в середовищі ацетангідриду з 

утворенням 5-етоксиметиліденпохідних. Використовуючи їх здатність легко 

вступати в реакції нуклеофільного заміщення дисертантом одержано 5-

амінометиленпохідні з амінопіридинами, гідразидами 2- і 4-піридинкарбоно-

вих кислот, а також з 4-(піридин-2-іл)піперазином.Синтетичний потенціал 

синтезованих діетилових естерів 5-етоксиметилен- та 5-(піридин-3-

іл)амінометиленроданін-3-сукцинатних кислот переконливо продемонстро-

ваний на прикладі їх взаємодії з двократною кількістю 3-амінопіридину 

олержано 3,5-дипіридинілзаміщений роданін, який був одержаний також 

зустрічно (метод Б) взаємодією 5-(піридин-3-іл)амінометиленроданін-3-

сукцинатної кислоти з 3-амінопіридином.  

Кожний з розділів 2-4 закінчується експериментальною хімічною 

частиною, в якій наводяться методики отримання новосинтезованих сполук, 

висновками та переліком публікацій в яких наведено результати 

експериментальних досліджень відповідного розділу. 

У п´ятому розділі представлені результати  досліджень біологічної  

активності синтезованих нових похідних 4-тіазолідинону та тіазолу з 

піридиновим фрагментом у молекулах. Проведено дослідження 

протипухлинного ефекту in vitro для 7 сполук  у рамках наукової програми 

Національного інституту раку США Developmental Therapeutic Program (DTP 

NCI), для встановлення можливого механізму протипухлинного ефекту 

проведено COMPARE аналіз, що полягав у порівнянні значень GI50 і TGI 



«сполук-хітів»  та відомих протиракових агентів з  використанням web-ресурс 

програми DTP NCI. Проведено вивчення антиексудативної активності сполук  

на основі карагенінової моделі запального набряку лап білих щурів. 

Досліджено  протитрипаносомну активность in vitro  деяких синтезованих 

сполук  в Національному музеї природничої історії (проф. Філіп Грельє 

(Philippe Grellier), Франція) на штамах Trypanosoma brucei brucei (TBB) та 

Trypanosoma brucei gambiense (TBG) при дії досліджуваних сполук у 

фіксованих концентраціях 10 та 1 мкг/мл. 

Проведено дослідження антифіброзної активності сполук  п´яти сполук, 

проводилось на кафедрі фармакології та токсикології Маастрихтського 

університету (проф. Аальт Баст).  

За методом Літчфільда та Уілкоксона досліджено гостру токсичність 

десяти високоактивних сполук, LD50 яких знаходиться в межах 180-420 мг/кг, 

що відповідає критеріям для малотоксичних сполук 

Матеріали дисертації Войтири М. Н. у повному об’ємі викладені у 

науковій періодиці, опубліковано 23 наукові роботи, з них з них 7 статтей в 

наукових фахових виданнях, 15 тез доповідей. Одержано 1 деклараційний 

патент на корисну модель. 

За своїм змістом та отриманими результатами дисертація відповідає спе-

ціальності15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Автореферат та 

опубліковані праці в повній мірі охоплюють змістовну частину дисертаційної 

роботи. 

 

3. Наукова новизна та практична цінність отриманих результатів 

 

Отримані дисертанткою результати відповідають критеріям новизни в 

області фармацевтичної хімії гетероциклічних сполук, а також нових 

перспективних біологічно активних речовин та засвідчують високий науковий 

рівень дисертаційної роботи. 

Найвагомішими елементами наукової новизни дисертаційної роботи є 

наступне: 

– Розроблено ефективні шляхи синтезу нових 4-тіазолідинонів та тіазолів з 

піридиновим фрагментом у молекулах, що дозволяє розширити дані щодо 

їх можливого використання  в хімічних та біологічних дослідженнях. 

– Вперше одержано серії нових 2-піридиніламіно- і  

2-піридинілметиленгідразоно-4-метилтіазолів та 4-тіазолідинонів 

внаслідок детального вивчення реакції [2+3]-

циклоконденсаціїпіридинілтіосечовин з різноманітними еквівалентами 

діелектрофільногосинтону [C2]
2+та вивчено їх поведінку в реакціях 

гідролізу, гідразинолізу, Кньовенагеля та Кляйзена-Шмідта, що 



дозволило синтезувати потенційні біологічно активні 5-ариліден-4-

тіазолідинони та 3-арилпропенонтіазоли. 

– Показано потенціал вперше синтезованих 5-ариліден-2-бензоїліміно-3-

піридиніл-4-тіазолідинонів, як ефективних інтермедіатів для одержання 

важкодоступних 5-ариліден-3-піридиніл-2,4-тіазолідиндіонів, які можуть 

бути одержані на основі 1-бензоїл-3-піридинілтіосечовин в 

однореакторній мультикомпонентній (“one-pot”) реакції, що включає 

послідовний перебіг реакцій [2+3]-циклоконденсації, Кньовенагеля та 

кислотного гідролізу.  

– Встановлено, що взаємодія 3-амінопіридину та ізоніазиду з тіокарбоніл-

біс-тіогліколевою кислотою є ефективним методом синтезу  

3-піридинілзаміщених роданінів.  

– Запропоновано ефективні синтетичні підходи до нових 5-

амінометиленпохідних з фрагментами амінопіридинів, гідразидів 

піридинкарбонових кислот та 4-(піридин-2-іл)піперазину в молекулах, а 

також піразолін-роданінових кон’югатів на основі  

5 - етоксиметилен-4-тіазолідинонів.  

– Вперше встановлено, що одним із шляхів одержання нових піролідин-

роданінових кон’югатів як потенційних біологічно активних сполук є 

взаємодія діетилового естеру 5-етоксиметиленроданін-3-сукцинатної 

кислоти з двократною кількістю 3-амінопіридину, яка характерна 

одночасним перебігом реакцій амінолізу та циклізації з утворенням 3,5-

дипіридинілзаміщеного похідного роданіну.  

Слід відзначити практичне спрямування роботи у області 

фармацевтичної хімії, зокрема у створенні нових перспективних біологічно 

активних субстанцій. Проведене систематичне дослідження фізико-хімічних 

властивостей синтезованих сполук, є важливим для теорії та практики 

органічного синтезу. Виявлені нові високоактивні і малотоксичні сполуки, 

які проявляють протипухлинну, протизапальну, протитрипаносомну та 

протифіброзну активності та представляють інтерес для їх поглиблених 

досліджень. Розроблені дисертантом препаративні методи синтезу похідних 

тіазолідину з піридиновим фрагментом можуть бути використані  для 

створення комбінаторних бібліотек нових похідних тіазолідину з метою 

пошуку серед них перспективних фармацевтичних субстанцій. Наукова 

новизна та практична цінність роботи підтверджена деклараційним патентом 

України на корисну модель № 119882 (2017 р.). Фрагменти даної  роботи 

впроваджено в навчальний та науковий процеси профільних університетів.  

 

 

 

 



4. Ступінь обґрунтованості наукових результатів та положень 

 

Отримані автором результати та їх інтерпретація не викликають сумнівів. 

Основні результати роботи отримано шляхом використання методів 

органічного синтезу, сучасних фізико-хімічних та медико-біологічних методів 

дослідження цільових сполук. Синтетична частина дисертації, в якій 

представлені методи одержання та наведені докази будови нових сполук, 

надійно обгрунтована сучасними фізико-хімічними методами: ЯМР 1Н, 13С, 

спектроскопій, хроматомас-спектрометрії, даними елементного аналізу та 

рентгено-структурним аналізом (РСА). Матеріал, його трактування та 

пояснення основних положень висвітлені здобувачем належних чином. 

Пояснення шляхів перебігу досліджуваних реакцій та впливу різноманітних 

факторів на їх направленість обґрунтовані. 

 

5. Зауваження та загальна оцінка дисертаційної роботи.  

Рецензована робота виконана на високому науковому рівні, оскільки 

позбавлена суттєвих помилок та принципових недоліків. Однак слід вказати на 

деякі неточності: 

 

1.  В таблиці 2.4 і 3.5 в спектрах ЯМР 1Н сигнали метильного фрагменту 

ацетильної групи для сполук 2.6, 2.7, 3.13, 3.14 трактовані як сигнали 

метоксигрупи, а також пропущенні спектральні характеристики сполук 2.9 та 

2.16.  

2. Викликає сумнів чистота сполуки 2.7 згідно таблиці 2.1, очевидно присутня 

описка  в даних елементного аналізу на сульфур, оскільки подані спектральні 

характеристики відповідають даній структурі. 

3. На стор. 84 некоректно представлені структури сполук 2.24-2.26, та на стор. 

92 сполук 2.28-2.30, на стор.140 неправильно подано значення R для сполуки 

4.3. 

4. Оскільки сполука 2.20 була відібрана спеціалістами NCI для скринінгу 

протипухлинної активності очевидно доцільно було б для неї більш детально як 

і для сполуки 2.19 провести обговорення її структури на основі комплексного 

ЯМР аналізу та рентгеноструктурних досліджень. 

5.Незовсім ясно, що було критерієм відбору саме цих 16 сполук для досліджень 

їх антитрипаносомної активності.  

6.В  методиках одержання сполук варто було б більш конкретно вказати 

температурні режими проведених реакцій, на стор. 129 помилки в описі 

експериментів одержання сполук 3.7-3.12 та відсутня загальна методика 

синтезу сполук 3.1-3.6.  

7. В роботі зустрічаються також технічні помилки при наборі тексту.  



Вказані зауваження практично не впливають на високу оцінку роботи в 

цілому, яка є прикладом науково обгрунтованого дослідження, що виконане у 

повній відповідності до поставлених цілей та задач. 

Дисертаційна робота Войтири Магдалени Наталії «Синтез та біологічна 

активність похідних тіазолідину з піридиновим фрагментом у молекулах »  є 

завершеним науковим дослідженням в межах поставлених цілей та задач, яке 

відзначається новизною та практичною значимістю. В цілому матеріал роботи 

справляє позитивне враження та дозволяє зробити висновок, що за актуальністю 

теми, загальним обсягом, науковим та експериментальним рівнем виконання, 

новизною та достовірністю отриманих результатів, теоретичною вагомістю і 

практичною цінністю дисертаційна робота відповідає вимогам, які ставить 

ДАК України до кандидатських дисертацій та відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника» (постанова Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013р.), що 

висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор Войтира Магдалена Наталія 

заслуговує присудження  наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія 
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