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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У останні десятиліття похідні 4-тіазолідинону є 

одними з найбільш популярних об’єктів сучасного процесу створення 

інноваційних лікарських засобів, що зумовлено як суттєвим спектром 

біологічної активності, так і синтетичними можливостями для формування 

різнопланових рядів високоактивних похідних. Все це у комплексі дозволяє 

віднести 4-тіазолідинове ядро до так званих «привілейованих» гетероциклів у 

методології «drug design» та сучасній фармацевтичній і медичній хімії. Однією 

з найбільш перспективних груп зазначених гетероциклічних похідних є 2,3-

дизаміщені 4-тіазолідинони, серед яких ідентифіковано інгібітори РНК-

залежної ДНК-полімерази з противірусною дією (M. Zappalà, 2002; E. Clercq, 

2005), MurB-інгібітори як протимікробні агенти (K.S. Rangappa, 2006; L.T. 

Ganpat, 2006), інгібітори інкорпорування рамнози та сімейства Rml(A-C) 

ензимів з протитуберкульозним ефектом (R.E. Lee, 2003), антагоністи CCR4 

рецепторів як потенційні протиастматичні лікарські засоби (L.E. Burgess, 2004), 

інгібітори СОХ-2 з протизапальною та анальгезуючою активністю (V.K. 

Srivastava, 2003; F. Ortuso, 2003), тощо. Окремої уваги заслуговують 

2,3дизаміщені 4-тіазолідинони як нові протипухлинні агенти (E. Mini, 2005), 

зокрема потенційні агенти для лікування раку простати (D.D. Miller, 2004). 

Проблема біологічно активних 4-тіазолідинонів як потенційних 

лікарських засобів була критично обговорена та систематизована в ряді  

фундаментальних наукових робіт (Б.С. Зіменковський, Р.Б. Лесик, Д.В. 

Камінський, А.П. Крищишин 2004, 2009, 2011, 2014, 2018; R. Ottanà, R. Maccari, 

2005, 2009, 2011; S.K. Saraf, 2008, 2014; T. Tomasic, L.P. Mašic, 2009; C.S. 

Ramaa, 2013), що є важливим аргументом актуальності та доцільності 

зазначеної наукової тематики для сучасних трендів розвитку органічного 

синтезу біологічно активних сполук. Окрім того, 4-тіазолідинони, особливо їх 

5-ен-похідні, характерні спорідненістю до різних біомішеней, що розглядається 

як перевага у реалізації концепції multi-target drugs (концепція багатоцільових 

ліків), а використання різноманітності 5-енового фрагмента дозволяє досягти 

бажаних комбінацій фармакологічного ефекту, наприклад, в рамках гібрид-

фармакофорного підходу. Таким чином подальші дослідження похідних 4-

тіазолідинону як потенційних прототипів інноваційних лікарських засобів є 

одним з пріоритетних та оправданих підходів сучасної фармацевтичної науки.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертаційна 

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

фрагментом комплексних науково-дослідних робіт Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (державна реєстрація № 

0111U010499, шифр теми ІН 10.06.0001.11; державна реєстрація 0116U004500, 

шифр теми ІН 10.06.0001.16). 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи був синтез 2,3-

диарил(гетерил)-4-тіазолідинонів та їх 5-ариліденпохідних для пошуку 

високоактивних та малотоксичних сполук як потенційних лікарських засобів. 
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Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 

 опрацювати методи синтезу за одностадійними трикомпонентними реакціями 

2,3-диарил(гетерил)-4-тіазолідинонів як вихідних сполук для дизайну 

потенційних «лікоподібних молекул»; 

 синтезувати спірозаміщені 4-арил-1-тіа-4-азаспіро[4.5]декан-3-oни і спіро[3H-

індол-3,2’-тіазолідин]-2,4'(1H)-діони та дослідити особливості їх будови на 

основі спектральних методів і даних рентгеноструктурного аналізу ключових 

сполук; 

 опрацювати методи одержання неописаних раніше 5-ариліден-2,3-

диарил(гетерил)-4-тіазолідинонів за реакцією Кньовенагеля; 

 запропонувати можливі шляхи реалізації ретросинтетичної схеми «5-

ариліден-2-тіоксо-4-тіазолідинони – 5-ариліден-2,3-диарил-4-тіазолідинони»; 

 вивчити особливості тіонування 2,3-диарил-4-тіазолідинонів і 4-арил-1-тіа-4-

азаспіро[4.5]декан-3-oнів, одержати нові 5-ариліден-4-тіазолідинтіони як 

потенційні біологічно активні сполуки; 

 синтезувати 5-ариліден-2-арил-4,5-дигідро-1,3-тіазол-4-они для вивчення 

особливостей кореляції «структура – дія» в ряду 2,3-дизаміщених 4-

тіазолідинонів 

 для синтезованих 2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів дослідити 

протипухлинну, антитрипаносомну, протизапальну та противірусну 

активність, а також вивчити гостру токсичність in vivo високоактивних 

похідних. Провести аналіз кореляції «структура – активність» і виділити 

«сполуки-хіти» для їх подальшої оптимізації, поглиблених досліджень та 

спрямованого синтезу нових біологічно активних молекул; 

 провести in silico дослідження (молекулярний докінг, COMPARE аналіз) групи 

потенційних протипухлинних, протитрипаносомних та противірусних  

агентів, на основі якого висунути гіпотези про механізм дії та сформулювати 

рекомендації до спрямованого синтезу нових «лікоподібних молекул». 

Об’єктами дослідження були реакції [2+3]-циклоконденсації, тіонування, 
лужного гідролізу, Кньовенагеля, а також мультикомпонентні хімічні процеси. 

Предметом дослідження стали 2,3-диарил(гетерил)-4-тіазолідинони, їх 2-

спіро- та 4-тіоксоаналоги як потенційні біологічно активні сполуки. 

Методи дослідження: органічний синтез, спектроскопія ЯМР, хромато-

мас-спектрометрія, елементний аналіз, рентгеноструктурний аналіз, 

фармакологічний скринінг, COMPARE аналіз, молекулярний докінг. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено методи синтезу 

неописаних в літературі  похідних 2,3-диарил(гетерил)-4-тіазолідинонів як 

сполук з прогнозованою біологічною активністю. У результаті 

трикомпонентної ''one-pot'' взаємодії амінів, альдегідів та  тіогліколевої кислоти 

в середовищі бензену з використанням насадки Діна-Старка чи 

дициклогексилкарбодііміду (DCC) в діоксані синтезовано серії 2,3-диарил-4-

тіазолідинонів, причому при використанні циклогексанону чи ізатину в якості 

оксосполуки одержано нові 2-спірозаміщені 1-тіа-4-азаспіро[4.5]декан-3-oни та 

спіро[3H-індол-3,2’-тіазолідин]-2,4'(1H)-діони. При використанні в 
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трикомпонентній ''one-pot'' циклоконденсації в якості амінів 5-(4-

амінофеноксиметил)-4-феніл-2,4-дигідро-1,2,4-тріазол-3-тіону та 4-

аміноантипірину вперше синтезовано тріазол-тіазолідиноновий кон’югат (2-(4-

метоксифеніл)-3-[4-(4-феніл-5-тіоксо-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-тріазол-3-

ілметокси)феніл]-4-тіазолідинон) та 3-(1,5-диметил-3-оксо-2-арил-2,3-дигідро-

1Н-піразол-4-іл)-2-заміщені(спірозаміщені)-4-тіазолідинони. За реакцією 

тіонування дією P2S5 або реактивом Лоуссона синтезовано 2-феніл-3-(4-

метилфеніл)-4-тіазолідинтіон та 4-(4-метилфеніл)-1-тіа-4-азаспіро[4.5]декан-3-

тіон, що відкриває нові можливості хімічних трансформацій похідних 4-

тіазолідинону. Синтезовані 2,3-дизаміщені 4-тіазолідинони вперше використані 

в модифікованій реакцію Кньовенагеля (середовище – 2-пропанол, каталізатор - 

калій трет-бутилат) як 5-метиленактивні гетероцикли, що дозволило одержати 

серії 5-ариліденпохідних як потенційних біологічно активних сполук. Вперше 

запропоновано метод синтезу 5-ариліден-2,3-дизаміщених-4-тіазолідинонів, 

який базується на використанні у трикомпонентній ''one-pot'' циклоконденсації з 

амінами та альдегідами як тіольних агентів 3-арил-2-меркаптоакрилових 

кислот, одержаних лужним гідролізом 5-ариліден-2-тіоксо-4-тіазолідинонів (5-

ариліденроданінів). В умовах трикомпонентної взаємодії тіогліколевої кислоти, 

ароматичних нітрилів і альдегідів в присутності триетиламіну синтезовано 5-

ариліден-2-арил-4,5-дигідро-1,3-тіазол-4-они, які мають певну перспективу як 

потенційні нестероїдні протизапальні лікарські засоби.  

Проведено спрямований синтез 68 гетероциклічних сполук, серед яких 

вперше ідентифіковано 2 речовини з високою протипухлинною активністю, 1 

сполука з антитрипаносомною дією та 7 сполук з селективним противірусним  

ефектом (штами Vaccinia, Cowpox, коронавірусу SARS, вірусу біологічної зброї 

Такарібе, гепатиту С) і задовільними токсикометричними параметрами. На 

основі аналізу кореляції «структура – дія» та докінгових досліджень 

запропоновано рекомендації до раціонального дизайну потенційних лікарських 

засобів для фармакотерапії сонної хвороби, онкологічних та вірусних 

захворювань. Наукова новизна роботи підтверджена деклараційним патентом 

України на корисну модель № 114936 (2017 р.). 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено методи 

синтезу та перетворень 2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів та їх функціональних 

похідних. Відібрано нові високоефективні сполуки з протипухлинною, 

антитрипаносомною та противірусною активністю, які рекомендовані для 

подальших поглиблених досліджень. Встановлено ряд закономірностей в 

контексті залежності «структура – дія» і прогностичні характеристики для 

молекулярного дизайну потенційних «лікоподібних» молекул. 

Особистий внесок здобувача. У процесі виконання роботи автором 

реалізовано виконання експериментальної частини, узагальнення результатів та 

формулювання положень і висновків, які виносяться на захист. Співавторами 

наукових праць є науковий керівник, а також науковці, з якими проводились 

спільні фізико-хімічні та біологічні дослідження. У ході виконання 

дисертаційної роботи спільно з Національним інститутом раку (міжнародна 
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наукова програма Національного інституту здоров’я США Developmental 

Therapeutic Program (DTP), Бетезда, Меріленд, США), Національним 

інститутом алергічних та інфекційних хвороб (міжнародна наукова програма 

Antimicrobial Acqusition and Coordinating Facility (AACF), Бетезда, Меріленд, 

США), лабораторією UMR7245 CNRS «Molecules de Communication et 

Adaptation des Microorganismes» Національного музею історії природи 

(керівник проф. Філіп Грельє, Париж, Франція), кафедрою органічної хімії 

Познанського медичного університету імені Кароля Марцінковського (зав. 

кафедри проф. Луціюш Запрутко, Познань, Польща), кафедрою фармакології 

ЛНМУ імені Данила Галицького (н. сп. І.О. Нєктєгаєв, зав. кафедри проф. О.Р. 

Піняжко) та ТОВ «Укроргсинтез» (м. Київ) виконані та узагальнені результати 

фізико-хімічних методів аналізу (спектроскопія 
1
Н та 

13
С ЯМР, хромато-мас-

спектрометрія, рентгеноструктурний аналіз) та біологічної активності. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались на XXIІ Українській конференції з органічної хімії 

(Ужгород, 2010), V, VI, IX та X Bridges in Life Sciences Annual Scientific 

Conference (Львів, Україна, 2010; Братіслава, Словацька Республіка, 2011; 

Спліт, Хорватія, 2014; Вроцлав, Польща), XXI Naukowy Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego (Гданськ, Польща, 2010), 8th EBSA European 

Biophysics Congress (Будапешт, Угорщина, 2011), XXX Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю “Ліки-людині. Сучасні 

проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів” (Харків, 2013), 3
rd

 

Nanomedicine for Imaging and Treatment Conference (Лос-Анджелес, США, 

2015), 24th Scientific Congress of the Austrian Pharmaceutical Society (OPhG) 

(Відень, Австрія, 2015), VII International Conference «Chemistry of Nitrogen 

Containing Heterocycles» (Харків, 2015), The 6
th
  International Pharmaceutical 

Conference. Science and Practice 2015 (Каунас, Литва, 2015), звітних 

конференціях аспірантів і здобувачів фармацевтичного факультету ЛНМУ імені 

Данила Галицького (Львів, 2012-2017) та засіданні кафедри фармацевтичної, 

органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ імені Данила Галицького (Львів, 2019). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 20 наукових робіт, з 

яких 6 статей у наукових фахових виданнях, 1 розділ у колективній монографії 

та 12 тез доповідей, одержано 1 патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 180 

сторінках друкованого тексту та складається зі вступу, чотирьох розділів,  

висновків, списку літератури та двох додатків (2 с.). Робота ілюстрована 29 

таблицями, 55 схемами і 19 рисунками, перелік використаної літератури 

містить 194 джерелa. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Синтез, фізико-хімічні властивості 2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів як 

ефективних «малих молекул» для пошуку нових дікарських засобів   

 

Класичною методикою синтезу 2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів є 

трикомпонентна циклоконденсація амін – альдегід – меркаптооцтова кислота у 

співвідношенні 1:2:3 в середовищі безводного бензену з використанням 

насадки Діна-Старка. Ми встановили, що значно кращих результатів можна 

досягнути при співвідношенні реагентів 1:1:2 (схема 1), що дозволяє одержати 

більш чистий продукт та уникнути певних рутинних методів очистки, таких як 

екстракція етилацетатом. Паралельно дані сполуки були одержані в середовищі 

безводного тетрагідрофурану при використанні DCC та кімнатній температурі. 

Враховуючи дані про суттєву противірусну дію 2,3-диарил-4-тіазолідинонів з 

метою підвищення їх біологічної активності сполука 2.7 була трансформована у 

водорозчинну гідрохлоридну сіль 2.9. 

Схема 1 

SH

OH
O

NH
2

R R
1

CHO

S

N

O
R

R
1

S

N

O
NH

2

N

CH
3

CH
3

++

А - безводний бензен, 

      нагрівання   24 год    
Б - безводний ТГФ, 

      DСС, кімнатна темп., 

      1 год.

метод А

    або

метод Б

2.1. R = Me, R1 = H

2.2. R = COOH, R1 = OMe

2.3. R = Cl, R1 = NMe2

2.4. R = R1 = Cl

HCl

2.9

* 2 HCl
2.7. R = AcNH, 

       R1 = NMe2

2.5. R = NEt2, R
1 = NMe2

2.6. R = OH, R1 = Cl

2.7. R = AcNH, R1 = NMe2

 
Окрім ароматичних амінів у наведених реакціях апробовано 5-(4-

амінофеноксиметил)-4-феніл-2,4-дигідро-1,2,4-тріазол-3-тіон (I. Kucukguzel et 

al., 2008). Використання зазначеного реагенту дозволило синтезувати тріазол-4-

тіазолідиноновий кон'югат 2.8 (схема 2). 

Схема 2 
NHAc

OH

N

O

N
NH

N

S

S

O

MeO
Ph

NHAc

O COOEt

NHAc

O CONHNH
2

NHAc

O
NH

O

NH

NH

S

Ph
NH

2

O

N
NH

N

S
Ph

MeO

CHO

ClCH2COOEt NH2NH2*H2O PhNCS

1. OH- 

2. H+

HSCH2COOH

метод А

    або

метод Б
2.8
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Виходи продуктів реакцій 2.1-2.8, отриманих різними методами, є 

співмірними і залежать від природи субституентів у структурі субстратів. 

Встановлення кореляції «структура – біологічна активність» передбачає 

використання даних різнопланових сполук одного ряду, тому ми провели 

синтез структурно споріднених спірогетероциклічних сполук 4-тіазолідонового 

ряду – 4-арил-1-тіа-4-азаспіро[4.5]декан-3-oнів 2.10-2.12. Для реалізації 

наведеної схеми в якості карбонільної сполуки в one-pot трикомпонентній 

реакції був використаний циклогексанон та його 4-трет-бутилпохідне, що 

дозволило отримати спірогетероциклічні сполуки 2.10-2.12 шляхом 

довготривалого нагрівання в середовищі безводного бензену з насадкою Діна-

Старка (схема 3). Структура одержаних похідних достовірно підтверджена 

рентгеноструктурним аналізом сполуки 2.11 (рис. 1). 

Схема 3 

SH

OH
O

NH
2

R

S

N

O
R

R
1R

1

O

++

2.10. R = Me, R1 = H

2.11. R = Cl, R1 = H

2.12. R = Cl, R1 = t-Bu

PhH

 
 

Рис. 1. РСА сполуки 2.11. 

Логічним шляхом вивчення можливих перетворень в 2,3-дизаміщених 4-

тіазолідинонів є дослідження можливості модифікації за положенням 4 

базового гетероциклу. Так, ми провели реакцію тіонування сполук  2.1 та 2.11 

(схема 4) дією P2S5. Окрім того, як тіонуючий агент апробовано реактив 

Лоуссона. Встановлено, що запропоновані методики не мають особливих 

переваг в чистоті кінцевого продукту та виходах, тому можуть з успіхом 

використовуватися в залежності від поставленого завдання.  

 Схема 4 

S

N

O
Cl

S

N

O
CH

3

Ph

S

N

S
Cl

S

N

S
CH

3

Ph

2.11

2.1

P2S5

     або

реактив

Лоуссона

діоксан

2.14

2.13

    
Відомо, що поєднання 4-тіазолідинонового фрагменту з піразоліновим чи 

ізатиновим в одній молекулі в рамках гібрид-фармакофорного підходу є 

ефективним методом дизайну біологічно активних сполук з протизапальною, 

протипухлинною, противірусною, протитрипаносомною активностями, тощо. З 

метою розвитку зазначеної тематики ми одержали серію 3-(антипірил-4)-2-

арил-4-тіазолідинонів 3.4-3.16. Зазначені сполуки синтезовані в one-pot 

трикомпонентній реакції 4-аміноантипірину, тіогліколевої кислоти та 
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відповідного ароматичного альдегіду при довготривалому кип’ятінні реагентів 

у безводному бензені з насадкою Діна-Старка (схема 5). Цільові ізатин-

тіазолідинонові гібридні молекули одержані аналогічно при використанні 

ізатину як оксосполуки. В якості амінів, окрім 4-аміноантипірину (2.24), також 

використано ряд анілінів. Слід відмітити, що для досягнення оптимальних умов 

синтезу  ізатин-тіазолідинонів, співвідношення амін – ізатин – меркартооцтова 

кислота було змінено з 1:1:2 до 1:1:10, що, окрім задовільного виходу та 

чистоти цільових продуктів, приводило до суттєвого скорочення тривалості 

перебігу хімічної реакції. При використанні пропорції реагентів зі зменшеною 

кількістю тіогліколевої кислоти виділити кінцевий продукт не вдалося. 

Схема 5 

SH

OH
O

N
N

NH
2CH

3

CH
3

O

Ph

N
H

O

O
N
H

S

N

O

O

N
H

S N

O

O
N

N
CH

3

CH
3

O

Ph

NH
2

R

R

CHO

S

N

O

N

N

CH
3

O

CH
3

Ph

R

R
SH

OH
O

2.22. R = 4-Cl

2.23. R = 4-F

2.24. R = 4-OH

2.25. R = 2-CF3

2.26

+

PhH

2.15. R = H

2.16. R = 4-OMe

2.17. R = 2-OH

2.18. R = 2-Cl

2.19. R = 4-Cl

2.20. R = 3,4-(OMe)2

2.21. R = 3-OMe-4-OH

+

 
У спектрах 

1
Н ЯМР синтезованих 5-незаміщених 4-тіазолідинонів 

характеристичними є сигнали метиленової групи у положенні 5 базового 

гетероциклу у вигляді двох дублетів у ділянці 3.60-4.30 м.ч. з КССВ J = 15.6-

15.8 Гц. Окрім того, для 2,3-диарил-4-тіазолідинонів 2.1-2.8, їх 4-тіоксоаналогу 

2.13, а також 3-(антипірил-4)-2-арил-4-тіазолідинонів 2.15-2.21 характерним є 

сигнал 2-СН групи тіазолідинонового кільця у вигляді синглету при ~6.50 м.ч. 

Циклогексановий фрагмент  4-арил-1-тіа-4-азаспіро[4.5]декан-3-oнів 2.10-2.12 

та їх тіоксоаналогу 2.14 утворює субспектр у вигляді системи 

слабодиференційованих мультиплетів у ділянці 0.90-2.20 м.ч. Піразолоновий 

фрагмент похідних 2.15-2.21 та 2.26 характерний двома синглетами метильних 

груп при 1.90-2.10 м.ч. та 3.00-3.10 м.ч., а також сигналами фенільного 

субституенту в ділянці 7.20-7.60 м.ч. з відповідною мультиплетністю. 

Ізатиновий залишок  спіро[3H-індол-3,2’-тіазолідин]-2,4'(1H)-діонів (2.22–2.26) 
утворює субспектр у вигляді системи дублет  - два триплети - дублет в області 

ароматичних протонів (6.70-7.50 м.ч.), а також характерного синглету імідного 

протону при 10.70-10.90 м.ч. 
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Синтез 5-ен-2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів як потенційних біологічно 

активних сполук 

 

Метиленова група у положенні 5 2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів, 

характеризується меншою реакційною здатністю в порівнянні з ізостерами 

роданінового, псевдотіогідантоїнового чи 2,4-тіазолідиндіонового ряду, тому 

відомий підхід, що полягає у проведенні реакції в середовищі оцтової кислоти 

та використанні ацетату натрію як каталізатора, є неефективним. Очевидно, що 

важкодоступність цільових сполук 5-ариліден-2,3-диарил-4-тіазолідинонів 

зумовлює незначну кількість публікацій присвячених цій тематиці. Враховуючи 

зазначену проблему, нами запропоновано модифіковану версію реакції 

Кньовенагеля, яка полягала у використанні калій трет-бутилату як основного 

каталізатора у середовищі ізопропілового спирту. Використання такого підходу 

(метод А) дозволило отримати 5-(Z)-ариліденпохідні 3.1-3.10 із задовільними 

виходами (схема 6). У аналогічній манері реагує циннамовий альдегід з 

утворенням 5-[(Z,2E)-3-феніл-2-пропеніліден)-4-тіазолідинонів 3.11, 3.12. 

Схема 6 

S

N

O
R

R
1

N

O

N
NH

N

S

S

O

MeO
Ph

S

N

O
R

R
1

R
2

N

O

N

N
H

N

S

S

O

OMeMeO

Ph

OHC R
2

S

NO

R

R
1

Ph

CHO

Ph

2.1. R = Me, R1 = H

2.2. R = COOH, R1 = OMe

2.3. R = Cl, R1 = NMe2

2.4. R = R1 = Cl

2.5. R = NEt2, R
1 = NMe2

2.6. R = OH, R1 = Cl

2.7. R = AcNH, R1 = NMe2

2.8

t-BuOK,

i-PrOH

3.1. R = Me, R1 = H, R2 = Cl

3.2. R = Me, R1 = H, R2 = NMe2

3.3. R = Me, R1 = H, R2 = MeO

3.4. R = Cl, R1 = NMe2, R
2 = Cl

3.5. R = R1 = Cl, R2 = 4-NO2

3.10

R2 = OMe

Метод A

3.11. R = Me, R1 = H

3.12. R = OH, R1 = Cl

t-BuONa, 

i-PrOH

3.6. R = Cl, R1 = R2 = NMe2

3.7. R = NEt2, R
1 = R2 =NMe2

3.8. R = OH, R1 = Cl, R2 = NMe2

3.9. R = AcNH, R1 = NMe2, R
2 = Cl

3.11, 3.12
3.1-3.9

 
Продовжуючи системне вивчення 2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів ми 

апробували в якості метиленактивних сполук спірозаміщені  4-арил-1-тіа-4-

азаспіро[4.5]декан-3-oни, які виявились ефективними реагентами для 

одержання низки важкодоступних 2-ариліденпохідних. Як і в попередньому 

випадку реакцію Кньовенгеля з деякими ароматичними альдегідами проводили 

в середовищі 2-пропанолу та присутності калій трет-бутилату як основного 

каталізатора, що дозволило одержати цільові сполуки 3.13-3.17 з достатніми 

виходами та чистотою (схема 7). 
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Схема 7 

S

N

O
R

R
1

S

N

O
R

R
1

CHO

R
2

R
2

t-BuOK, 

i-PrOH

3.13. R = Me, R1 = H, R2 = 3-OMe-4-OH

3.14. R = Cl, R1 = H, R2 = 4-MeO

3.15. R = Cl, R1 = H, R2 = 2-OH

3.16. R = Cl, R1 = H, R2 = 4-HOOCCH2O-3-MeO

3.17. R = Cl, R1 = t-Bu, R2 = 4-MeO

Метод A

 
Враховуючи спорадичність даних про методи синтезу 2,3-дизаміщених 5-

ен-4-тіазолідинонів ми опрацювали альтернативний підхід, який базується на 

ретросинтетичній схемі «5-ен-роданіни – 5-ен-2,3-диарил-4-тіазолідинони» 

(схема 8). Ми встановили, що 3-арил-2-меркаптоакрилові кислоти 3.18-3.22, 

одержані лужним гідролізом 5-ариліденроданів, можуть бути використані як 

тіольні реагенти в трикомпонентній «one pot» реакції з ароматичними амінами, 

ароматичними альдегідами чи циклогексаноном. Зазначений підхід дозволив 

зустрічно одержати 2,3-дизаміщені 5-ариліден-4-тіазолідинони. 

Схема 8 

S

N

O
R

R
1R

2

S

NH

O

R
2

S

S

NH

O

S

OHC R
2

R
2 SH

COOH

NH
2

R

ONH
2

R R
1

CHO

S

N

O
R

R
2

S

NH

O

S

Ph

CHO
Ph

SH

COOH
Ph

S

N

O
R

R
1

Ph

NH
2

R R
1

CHO

S

NH

O

S

R

S

N

O

R
R

1

R
2

SH

O

R
OH

3.1. R = Me, R1 = H, R2 = Cl

3.2. R = Me, R1 = H, R2 = NMe2

3.3. R = Me, R1 = H, R2 = MeO

3.4. R = Cl, R1 = NMe2, R
2 = Cl

3.5. R = R1 = Cl, R2 = NO2

3.6. R = Cl, R1 = R2 = NMe2

3.7. R = NEt2, R
1 = R2 =NMe2

3.8. R = OH, R1 = Cl, R2 = NMe2

3.9. R = AcNH, R1 = NMe2, R
2 = Cl

AcONa,

AcOH

1. NaOH

2. HCl

+
+

3.18. R2 = Cl

3.19. R2 = NMe2

3.20. R2 = MeO

3.21. R2 = 4-NO2

3.22. R2 = 3-MeO-4-OH

AcONa,

AcOH
1. NaOH

2. HCl

3.23

3.11. R = Me, R1 = H

3.12. R = OH, R1 = Cl

+

3.13. R = Me, R1 = H, R2 = 3-MeO-4-OH

3.14. R = Cl, R1 = H, R2 = 4-MeO

3.15. R = Cl, R1 = H, R2 = 2-OH

Метод Б

 
Відомо, що для похідних 4-тіазолідинону заміна оксогрупи в положенні 4 

на тіоксогрупу суттєво сприяє підвищенню реакційної здатності 5-СН2 групи. 
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Враховуючи зазначений факт, ми вивчили у реакції Кньовенагеля 2,3-

дизаміщені 4-тіазолідинтіони 2.13, 2.14 (схема 9). Цікаво відзначити, що 

незважаючи на наявність 4-тіоксогрупи нам не вдалося отримати цільові 

сполуки при використанні класичної для 4-тіазолідинонів методики, а саме 

середовища оцтової кислоти і натрій ацетату як оcновного каталізатора. Як і у 

випадку 2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів ефективним виявилось використання 

калій трет-бутилату як каталізатора в 2-пропанолі.  

Схема 9 

S

N

S
Cl

S

N

S
CH

3

Ph CHO

R

S
N

S

CH
3

Ph
R

R
S

N

S

Cl

S

N

S

Cl
Ph

Ph

CHO

2.14

2.13

t-BuOK,

i-PrOH

t-BuOK,

i-PrOH

3.18. R = 4-Cl

3.19. R = 4-NMe2

3.20. R = 2-CH2=CHCH2OAcONa,

AcOH

3.23

3.21. R = 4-MeO

3.22. R = 4-Clt-BuONa,

i-PrOH

 
Дотримуючись загальної стратегії дослідження ми синтезували 5-

ариліденпохідні 3.24-3.26 (схема 10) на основі метиленактивних 3-(антипірил)-

2-арил-4-тіазолідинонів в реакції Кньовенагеля з п-метокси- і п-

хлоробензальдегідами, а також циннамовим альдегідом. Як і в попередньому 

випадку задовільний вихід цільових продуктів забезпечує використання 2-

пропанолу при каталітичній участі калій трет-бутилату. 

Схема 10 
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CH
3
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3

Cl

Ph

Ph

Ph

CHO

2.18

t-BuONa,

i-PrOH

t-BuOK,

i-PrOH

3.26

3.24. R = 4-MeO

3.25. R = 4-Cl

 
Синтезовані спіро[3H-індол-3,2’-тіазолідин]-2,4'(1H)-діони 2.22-2.26 

містять метиленову активну групу в положенні С5 основного кільця, що 

відкриває широкі можливості для їх модифікації, беручи до уваги вирішальний 

вплив наявності та характеру фрагментів у положенні С5 на реалізацію 
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біологічної активності. Як і у попередніх випадках для синтезу 5-

ариліденпохідних 3.28-3.38 загальноприйнятий синтетичний підхід 

(середовище оцтової кислоти та натрій ацетат як каталізатор), тому зазначену 

реакцію проводили в середовищі 2-пропанолу при наявності калій трет-

бутилату (схема 11). Структура утворених 5-ариліденпохідних достовірно 

підтверджена рентгеноструктурним аналізом сполуки 3.30 (рис. 2). 

Схема 11 
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O
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O
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2.22. R = 4-Cl

2.23. R = 4-F

2.24. R = 4-OH

2.25. R = 2-CF3

2.26

t-BuONa,

i-PrOH

t-BuOK,

i-PrOH

3.27

3.28. R = 4-Cl, R1 = H

3.29. R = 4-Cl, R1 = 4-NMe2

3.30. R = 4-Cl, R1 = 4-i-Pr

3.31. R = 4-F, R1 = 4-Cl

3.32. R = 4-F, R1 = 4-MeO

3.33. R = 4-OH, R1 = 4-NMe2

3.34. R = 4-OH, R1 = Br

3.35. R = 4-OH, 

  R1 = 4-HOOCCH2O-3-MeO

3.36. R = 2-CF3, R
1 = 4-Cl

3.37. R = F

3.38. R = OH

 

 
Рис. 2. РСА сполуки 

3.30. 

З метою деталізації SAR-аналізу в ряду 2,3-дизаміщених 5-ариліден-4-

тіазолідинонів ми здійснили синтез похідних, що не вміщують субституентів у 

положенні 3 базового гетероциклу. Цільові  5-ариліден-2-арил-4,5-дигідро-1,3-

тіазол-4-они 3.39-3.42 одержано в умовах одностадійної «one-pot» реакції 

нітрилів ароматичних кислот, ароматичних альдегідів та меркаптооцтової 

кислоти при довготривалому кипятінні в середовищі метанолу та присутності 

триетиламіну (схема 12). 
Схема 12 

S

N

O

R
1

R
R

N

R
1

CHO

SH COOH+ +

3.39. R = R1 = OMe

3.40. R = OMe, R1 = Cl

3.41. R = OMe, R1 = NMe2

3.42. R = R1 = ClMeOH

NEt3

 
Структуру, індивідуальність та чистоту синтезованих 5-ариліденпохідних 

4-тіаолідинонів  підтверджено спектрами 
1
Н та 

13
С ЯМР (прилад Varian Mercury 

- 400 MHz) і хромато-мас-спектрами (прилад Agilent 1100 Series LCMS). 

Хімічне зміщення метиліденової групи синтезованих 5-ариліден-4-

тіазолідинонів відзначено в діапазоні 7.06–8.20 м.ч., причому сигналів при 6.0 
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м.ч., які характерні для E-ізомерів, не спостерігалось. Це свідчить про 

утворення викнятково Z-ізомерів, як і у випадку похідних роданіну, 

псевдотіогідантоїну чи 2,4-тіазолідиндіону. Цікаво відзначити, що сигнали 

метиленової групи арилідентіазолідинтіонів 3.18-3.22 у порівнянні з 

тіазолідинонами зміщені у слабше магнітне поле (8.10–8.24 м.ч.), що можна 

поясними впливом тіоксогрупи у положенні 4 базового гетероциклу. 

 

Біологічна активність 2,3-дизаміщених похідних 4-тіазолідинону 

 

Протиракова активність in vitro 22 сполук вивчалась у Національному 

інституті раку США (програма DTP NCI). На першому етапі сполуки вивчались 

концентрації 10
-5 

M на 60 лініях клітин лейкемії, меланоми, раку легень, 

кишківника, ЦНС, яєчників, нирок, простати та молочної залози з розрахунком 

відсотків росту ракових клітин (GP, %).  Середнє значення GP для тестованих 

сполук становило 55.72-109.79%.  

N
H

S

N

O

O

R

R
1 N

H

S

N

O

O

Cl

R

Ключові фармакофорні фрагменти

H > 4-i-Pr > 

> 4-NMe2 > 4-Br> 

> 3-MeO-HOOCCH2O

OH, 

Cl

3.28. R = H, GI50(MALME-3M) = 0.794 M

3.30. R = i-Pr, GI50(T47-D) = 2.33 M
 

Рис. 3. SAR-аналіз протипухлинного ефекту та сполук з експериментально 

встановленою високою активністю in vitro. 

У результаті тестування ідентифіковано 2 найбільш активні сполуки-хіти 

3.28 та 3.30. Так, 5’-бензиліден-3’-(4-хлорофеніл)-спіро[3H-індол-3,2’-

тіазолідин]-2,4'(1H)-діон 3.28 продемонстрував високу видову тропність до 

лейкемії (GP = 10.62÷33.28%), а також до деяких окремих клітинних ліній, 

серед яких лінії раку шлунку T-47D (GP =1.78%), раку нирок UO-31 (GP = -

17.91%), RXF-393 (GP = 28.23%), раку ЦНС SNB-75 (GP = 24.77%) та 

недрібноклітинного раку легень A549/ATCC  (GP = 24.5 %). Для 5’-(4-

ізопропілбензиліден)-3’-(4-хлорофеніл)-спіро[3H-індол-3,2’-тіазолідин]-

2,4'(1H)-діону 3.30 відзначено високу селективність дії щодо субпанелі лейкемії 

(GPCCRF-CEM = 37.30%,  GPHL-60(TB) = 36.53%, GPK-562 = 39.61%, GPMOLT-4 = 29.99%, 

GPRPMI-8226 = 27.22%, GPSR = 37.26%), а також клітинних ліній раку нирок 

(GPCAKI-1 = 32.01%, GPRXF 393 = 40.94%, GPSN12C = 39.94%, GPUO-31 = 29.22%), 

шлунку (GPT-47D = 22.46%) та яйників (GPOVCAR-4 = 28.68%). Встановлено, що 

наявність 5-ариліденового та 2-індольного фрагментів мають вирішальне 

значення для прояву протипухлинного ефекту (рис. 3).  

На другому етапі «сполуки-хіти» вивчались в діапазоні концентрацій 10
-4

-

10
-8 

М на 60 лініях клітин з розрахунком ефективного рівня інгібування (GI50), 

цитостатичної (TGI) та цитотоксичної (LC50) дії. Результати ґрунтовного in vitro 

скринінгу підтвердили високу протипухлинну активність сполук 3.28 та 3.30. 

Так, зазначені сполуки проявили суттєвий рівень ефективного інгібування 
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тестованих ліній ракових клітин з показником GI50 в діапазоні 0.794-100 µM. 

Для сполуки 3.28 найвищий рівень ефекту відзначено для лінії меланоми 

MALME-3M (GI50 = 0.794 µM, TGI = 4.97 µM), а для похідного 3.30 – для лінії 

T-47D раку молочної залози (GI50 = 2.33 µM). У загальному для сполуки 3.28 

відзначено дещо вищий рівень активності у порівнянні із 3.30. Одержані дані 

дозволяють трактувати селективність похідних 3.28 та 3.30 до панелі лейкемії 

як на рівні GI50 (SI = 2.31-13.60), так і на рівні TGI (SI = 5.14-12.38). 

Для прогнозування можливого механізму протипухлинної активності 

проведено COMPARE аналіз на основі порівняння GI50 «сполук-хітів» та 

відомих протипухлинних агентів. Розраховані коефіцієнти кореляції (PCC) не 

дозволили з високою ймовірністю виділити певний механізм цитотоксичності, 

проте виявлено деякі кореляції (PCC > 0.5) з селективними модуляторами 

естрогенових рецепторів та інгібіторами рибонуклеази.  

Дослідження протипаразитарної дії сполук проводилось в 

Національному музеї природничої історії (Франція) під керівництвом 

професора Філіпа Грельє (Philippe Grellier) на штамах Trypanosoma brucei 

brucei (TBB) та Trypanosoma brucei gambiense (TBG). За результатами 

дослідження ідентифіковано 8-(трет-бутил)-4-(4-хлорофеніл)-2-[(Z)-1-(4-

метоксифеніл)метиліден]-1-тіа-4-азаспіро[4.5]декан-3-oн (3.17) (рис. 4) з 

суттєвим ефектом щодо штаму TBG (IC50 = 1.46±0.65 µM), що у 2.7 разів 

перевищує ефект еталонного препарату ніфуртімокс. 

Противірусна активність вивчалась методом високоефективного 

біологічного скринінгу (Національний інститут алергічних та інфекційних 

хвороб США програма AACF, д-р К. Ченг) щодо коронавірусу SARS, вірусів 

грипу (FluA та FluB), лихоманки Денге (Dengue), жовтої лихоманки, Такарібе 

(Tacaribe), Пічінде, Західного Нілу (флавірус WNV), Венесуельського кінського 

енцефаліту (VEE), віруси коров’ячої віспи (Vaccinia, Cowpox), а також гепатиту 

С (генотип 1a, CON1) (рис. 4). За результатами скринінгу ідентифіковано 5-[(Z)-

(4-нітрофеніл)метиліден)-2,3-ди(4-хлорофеніл)-4-тіазолідинон 3.5, що проявляє 

ефект щодо вірусів грипу FluA H5N1 (EC50 = 3.9 мкг/мл, SI = 21) та коров’ячої 

віспи Vaccinia і Cowpox. Суттєву активність щодо вірусу гепатиту С 

встановлено для спіро-індолзаміщеного 3.30, причому сполука характерна 

низькою цитотоксичністю і перспективними індексами селективності. 

Активність сполуки 3.30 (EC50 = 1.5 мкг/мл) знаходиться на рівні людського 

інтерферону α (EC50 = 1.9 мкг/мл) та 2’-C-метил цитидину (EC50 = 1.2 мкг/мл). 

Важливо відзначити, що сполука 3.30 також одночасно проявила противірусний 

ефект щодо SARS (EC50 = 3.2 мкг/мл, SI = 7.5). 

Одним із чутливих до дії 2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів виявився 

вірус біологічної зброї Tacaribe. Так, для 4-тіазолідинтіону 3.21 одержані 

різними методами значення EC50 знаходяться в межах 0.5-3.7 мкг/мл при 

суттєвих індексах селективності (SI = 11-110). Ще більш суттєву дію 

встановлено для спірозаміщеного 3.35 - EC50 = 0.24-0.87 мкг/мл при SI = 82-560.  

3-(4-Діетиламінофеніл)-2-(4-диметиламінофеніл)-4-тіазолідинон 2.5 

проявив високу тропність до вірусу SARS штаму Urbani за даними трьох 
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незалежних експериментів (EC50 = 2.9-8.5 мкг/мл, EC90 = 4.2 мкг/мл) при 

низькій цитотоксичності (CC50 >100 мкг/мл) та задовільній селективності (SI > 

11-34). Крім того, дана сполука у подібній манері впливає на інші штами SARS, 

в тому числі Тор-2, Frankfurt-1 та CuHK-1 зі значенням EC50 від 7.5 до 16 мкг/мл 

в тесті на редукцію цитопатичного ефекту та 16-24 мкг/мл за методом 

поглинання нейтрального червоного. Зазначене похідне також інгібує вірус 

Junin (Argentinian mammarenavirus)  в аналогічних методиках зі значенням EC50 

12 мкг/мл та 5.7 мкг/мл, відповідно. 
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3.17. IC50 = 1.46 M (TBG) 3.5. EC50 = 3.8 g/mL, 

       SI = 21 (FluA, H5N1)

3.30. R = 4-i-Pr, EC50 = 1.5 g/mL, SI > 16 (hepatitis C)

3.35. R = 3-OMe-4-HOOCCH2O, EC50 = 0.24-0.87 g/m,LSI =  82-560 (Tacaribe)

3.21. EC50 = 0.5-3.7 g/mL

         SI =  11-110 (Tacaribe)

 

2.5. EC50 = 2.9-8.5 g/mL,

       EC90 = 4.2 g/mL,

       SI = 11-34 (SARS)

 
Рис. 4. Сполуки з протитрипасомною та противірусною активностями. 

Молекулярний докінг високоактивних сполук. Докінгові дослідження 

проведені з використанням програмного пакету AutoDock Vina® для найбільш 

активних сполук 2.5, 3.17, 3.28 та 3.30 (рис 5). Структури ферментів були 

отримані з Protein Data Bank (PDB). Попередня оптимізація молекул 

здійснювалась з використанням програми HyperChem 7.5 методом 

молекулярної механіки ММ+ до досягнення RMS градієнта менше 0,1 

ккал/(моль∙Å). Остаточна мінімізація енергій досліджуваних структур 

здійснювалась напівемпіричним квантово-хімічним методом PM3 до 

досягнення RMS градієнта менше 0,01 ккал/(моль∙Å). Проведені докінгові 

дослідження дозволили припустити наявність афінітету протиракових агентів 

3.28 та 3.30 до PPARγ-рецепторів та MDM2, фактору що регулює активність 

основного клітинного протипухлинного протеїну tp53, супресію якого 

пов’язують з виникненням  близько 50% всіх онкопатологій людини. Важливо 

відзначити, що для сполуки 3.30, якій додатково властивий противірусний 

ефект щодо гепатиту С, також прогнозується висока афінність до NS5B РНК-

залежної РНК-полімерази. Противірусна дія сполуки 2.5 щодо SARS 

правдоподібно реалізується шляхом афінітету до 3-хімотрипсин-подібної 

протеази (3-CL
pro

) та папаїн-подібної протеази (PLpro). Антитрипаносомні 

властивості 5-ариліден-4-тіазолідинону 3.17  можуть бути пов’язані з впливом 

на ряд ферментів, серед яких N-міристоїлтрансфераза, дигідрофолатредуктаза 

та стерол 14α-деметилаза.   



15 

 

  
3.28 і MDM2 3.30 і NS5B РНК-залежна РНК-полімераза 

  
2.5 і 3-CL

pro
 3.17 і N-міристоїлтрансферази 

Рис. 5. Візуалізація розташування сполук-хітів в області зв’язування активних 

сайтів потенційних біомішеней.  

Антиексудативна активність  сполук 2.5, 3.5, 3.17 та 3.21  вивчалась in 
vivo на карагеніновій моделі (фаза ексудації) запального набряку лап білих 

щурів у дозі 100 мг/кг (наук. співр. І.О. Нєктєгаєв, ЛНМУ імені Данила 

Галицького). На фоні ефекту вольтарену (43.2%) та кетанову (41.1%) тестовані 

похідні не проявили виразної антиексудативної активності (0÷26.0%). 

За методом Літчфільда та Уілкоксона вивчено гостру токсичність 

високоактивних сполук 2.5, 3.5, 3.17, 3.21, 3.28, 2.28 та 3.30, LD50 яких 

знаходиться в межах 350-860 мг/кг. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Розроблено ефективні методи синтезу і одержано 66 нових похідних 2,3-

дизаміщених 4-тіазолідинону, встановлена їх будова, вивчені фізико-хімічні 

параметри та біологічна активність. На основі комплексу досліджень, який 

включав синтез, фармакологічний скринінг, SAR- і COMPARE аналіз, а 

також молекулярний докінг, ідентифіковано високоактивні сполуки з 

протипухлинною (2 речовини), антитрипаносомною (1), противірусною (7) 

дією і задовільними токсикометричними параметрами. Пріоритет 

дослідження підтверджено патентом України на корисну модель. 

2. Показано, що трикомпонентна циклоконденсація амінів, альдегідів та  

меркаптооцтової кислоти в середовищі бензену з використанням насадки 

Діна-Старка чи дициклогексилкарбодііміду в діоксані, є ефективним 

підходом до синтезу 2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів, що дозволило 

одержати серії 2,3-диарил-4-тіазолідинонів, 1-тіа-4-азаспіро[4.5]декан-3-

oнів, спіро[3H-індол-3,2’-тіазолідин]-2,4'(1H)-діонів та 3-(1,5-диметил-3-
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оксо-2-арил-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-іл)-2-заміщених(спірозаміщених)-4-

тіазолідинонів. 

3. Встановлено, що 2,3-дизаміщені 4-тіазолідинони легко вступають в реакцію 

тіонування при дії P2S5 чи реактиву Лоуссона, що підтверджено синтезом 

серії 4-тіазолідинтіонів як потенційних біологічно активних сполук та 

відкриває нові можливості хімічних трансформацій похідних 4-

тіазолідинону. 

4. Вперше виявлено, що 2,3-дизаміщені 4-тіазолідинони можуть вступати в 

реакцію Кньовенагеля як 5-метиленактивні гетероцикли в середовищі 2-

пропанолу та використання калій трет-бутилату як каталізатора, що 

дозволило одержати серії важкодоступних 5-ариліденпохідних як 

потенційних біологічно активних сполук. 

5. Опрацьовано метод синтезу 5-ариліден-2,3-дизаміщених-4-тіазолідинонів, 

який базується на використанні у трикомпонентній ''one-pot'' 

циклоконденсації з амінами та альдегідами 3-арил-2-меркаптоакрилових 

кислот, одержаних лужним гідролізом 5-ариліден-2-тіоксо-4-тіазолідинонів. 

Зазначений підхід дозволяє реалізувати ретросинтетичну схему «5-

ариліденроданіни – 5-ариліден-2,3-дизаміщені-4-тіазолідинони», а також 

розширює асортимент методів одержання 5-ен-4-тіазолідинонів як 

біологічно активних сполук. 

6. Показано, що підвищення СН-кислотності метиленової групи в положенні 5 

тіазолідинового кільця за рахунок заміни 4-оксо-групи на тіоксо (синтез 2,3-

дизаміщених 4-тіазолідинтіонів) є недостатнім для використання класичної 

системи ацетатна кислота – натрій ацетату в реакції Кньовенагеля, а цільові 

5-ариліден-4-тіазолідинтіони можна одержати в реакції з ароматичними 

альдегідами в середовищі 2-пропанолу та калій трет-бутилату як 

каталізатора за аналогією з структурно подібними 4-тіазолідинонами. 

7. Вперше встановлено значний протипухлинний потенціал спіро[3H-індол-

3,2’-тіазолідин]-2,4'(1H)-діонів, серед яких виділено високоактивні сполуки, 

що володіють селективним інгібуючим впливом та вираженим 

цитостатичним ефектом щодо окремих пухлинних ліній меланоми, раку 

нирок, раку яєчників, раку ЦНС, раку простати, лейкемії та раку 

кишківника в мікромолярних концентраціях. На основі COMPARE аналізу 

та молекулярного докінгу показано, що ймовірним механізмом реалізації 

антинеопластичного ефекту високоактивних сполук є афінітет до 

естрогенових рецепторів, PPARγ рецепторів та фактору MDM2, а також 

інгібування редуктази рибонуклеази. 

8. Виявлено значний противірусний потенціал 2,3-диарил-4-тіазолідинонів та 

їх 5-ариліденпохідних, що дозволило запропонувати для подальших 

досліджень 3-(4-діетиламінофеніл)-2-(4-диметиламінофеніл)-4-тіазолідинон 

як потенційний агент щодо SARS, 5-[(Z)-(4-нітрофеніл)метиліден)]-2,3-ди(4-

хлорофеніл)-4-тіазолідинон, що проявляє ефект проти вірусу грипу FluA 

H5N1, 2-[(Z)-(4-метоксифеніл)метиліден)]-4-(4-метилфеніл)-1-тіа-4-азаспіро 

[4.5]декан-3-тіон і 5’-[(Z)-(4-карбоксиметилокси-3-метоксибензиліден)]-3’-



17 

 

(4-гідроксифеніл)-спіро[3H-індол-3,2’-тіазолідин]-2,4’(1H)-діон як агенти 

проти вірусу біологічної зброї Tacaribe та спіро[3H-індол-3,2’-тіазолідин]-

2,4'(1H)-діони з противірусним ефектом щодо гепатиту С. 

9. Ідентифіковано високоактивний 8-(трет-бутил)-4-(4-хлорофеніл)-2-[(Z)-1-

(4-метоксифеніл)метиліден]-1-тіа-4-азаспіро[4.5]декан-3-oн, який у 2.7 разів 

перевищує ефект лікарського засобу ніфуртімоксу щодо Trypanosoma brucei 
gambiense і може реалізувати свою дію впливом на N-міристоїлтрансферазу, 

дигідрофолатредуктазу та стерол 14α-деметилазу. Зазначена сполука є 

перспективним об’єктом для молекулярного дизайну потенційних агентів 

для фармакокорекції сонної хвороби.    
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АНОТАЦІЯ 

Хилюк Д.В. Синтез, перетворення та біологічна активність 2,3-

диарил(гетерил) 4-тіазолідонів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних 

наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. –

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

Міністерство охорони здоров’я України, Львів, 2019. 

Дисертація присвячена пошуку нових біологічно активних сполук серед 

2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів. Однореакторною циклоконденсацією амінів, 

оксосполук та меркаптооцтової кислоти синтезовано нові 2,3-диарил-4-

тіазолідинони, 1-тіа-4-азаспіро[4.5]декан-3-oни, спіро[3H-індол-3,2’-

тіазолідин]-2,4'(1H)-діони та 3-(антипірил-4)-2-заміщені-4-тіазолідинони. За 

реакцію тіонування при дії P2S5 чи реактиву Лоуссона одержано 2,3-

дизаміщені-4-тіазолідинтіони. Запропоновано методи синтезу 5-ариліден-2,3-

дизаміщених-4-тіазолідинонів, що базуються на реакції Кньовенагеля або 

трикомпонентній ''one-pot'' циклоконденсації амінів, альдегідів/кетонів і 3-арил-

2-меркаптоакрилових кислот, одержаних лужним гідролізом різноманітних 5-

ариліден-2-тіоксо-4-тіазолідинонів. Структуру синтезованих сполук 

підтверджено спектроскопією 
1
Н та 

13
С ЯМР, хромато-мас-спектрометрією та 

рентгеноструктурним аналізом. Виділено ряд перспективних похідних із 

значною протипухлинною, антитрипаносомною та противірусною 

активностями. 

Ключові слова: синтез, 2,3-дизаміщені 4-тіазолідинони, [2+3]-

циклоконденсація, реакція Кньовенагеля, мультикомпонентні реакції, 

спектральні характеристики, фармакологічні дослідження, COMPARE аналіз, 

SAR аналіз, молекулярне моделювання. 

 

АННОТАЦИЯ 

Хилюк Д.B. Синтез, превращения и биологическая активность 2,3-

диарил(гетерил) 4-тиазолидонов. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учѐной степени кандидата фармацевтических 

наук по специальности 15.00.02 – фармацевтическая химия и фармакогнозия. –

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, 

Министерство здравоохранения Украины, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена поиску новых биологически активных 

соединений среди 2,3-дизамещенных 4-тиазолидинонов. Однореакторной 

циклоконденсацией аминов, оксосоединений и меркаптоуксусной кислоты 
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синтезированы новые 2,3-диарил-4-тиазолидиноны, 1-тиа-4-азаспиро[4.5]декан-

3-oны, спиро[3H-индол-3,2’-тиазолидин]-2,4'(1H)-дионы и 3-(антипирил-4)-2-

замещенные-4-тиазолидиноны. В реакции тионирования при действии P2S5 или 

реактива Лоуссона получены 2,3-дизамещенные-4-тиазолидинтионы. 

Предложены методы синтеза 5-арилиден-2,3-дизамещенных-4-тиазолидинонов, 

что основаны на реакции Кневенагеля или трехкомпонентной ''one-pot'' 

циклоконденсации аминов, альдегидов/кетонов и 3-арил-2-меркаптоакриловых 

кислот, которые синтезированы щелочным гидролизом различных 5-арилиден-

2-тиоксо-4-тиазолидинонов. Структура синтезированных соединений 

подтверждена спектроскопией 
1
Н- и 

13
С-ЯМР, хромато-масс-спектрометрией и 

рентгеноструктурным анализом. Выделено ряд перспективных соединений со 

значительной противоопухолевой, антитрипаносомной и противовирусной 

активностями. 

Ключевые слова: синтез, 2,3-дизамещенные 4-тиазолидиноны, [2+3]-

циклоконденсация, реакция Кневенагеля, мультикомпонентные реакции, 

спектральные характеристики, фармакологические исследования, COMPARE 

анализ, SAR анализ, молекулярное моделирование. 
 

SUMMARY 

Khyluk D.V. Synthesis, transformation and biological activity of 2,3-

diaryl(heteryl) 4-thiazolidones. – Manuscript. 

The dissertation for candidate’s degree in pharmaceutical sciences in the 

speciality 15.00.02 – pharmaceutical chemistry and pharmacognosy. – Danylo 

Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Public Health of Ukraine, 

Lviv, 2019. 

The thesis is devoted to elaboration and improvement of synthesis methods, 

study of physicochemical and biological properties of 2,3-diaryl(heteryl)-4-

thiazolidinones. It was shown that the three-component one-pot cyclocondensation of 

amines, aldehydes and mercaptoacetic acid at the 1:1:2 ratio is an effective approach 

for the synthesis of 2,3-disubstituted 4-thiazolidinones. It has been established that 

carrying out the above-mentioned reaction in the medium of benzene using a Dean-

Stark apparatus or DCC in the dioxane is an alternative synthetic approach providing 

high yields and product’s purity. The use of cyclohexanone or isatin as  

oxocompounds leads to the 2-spiro-substituted 4-thiazolidinones, namely 1-thia-4-

azaspiro[4.5]decane-3-ones and spiro[3H-indole-3,2'-thiazolidine]2,4'(1H)-dione. 

The utilization 5-(4-aminophenoxymethyl)-4-phenyl-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-

thione and 4-aminoantipyrine as amines is an effective approach for the synthesis of 

3-heteryl substituted 4-thiazolidinones that was demonstrated by the obtaining of 2-

(4-methoxyphenyl)-3-[4-(4-phenyl-5-thioxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-3-

ylmethoxy) phenyl]-4-thiazolidinone) and 3-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-aryl-2,3-dihydro-

1H-pyrazol-4-yl)-2-substituted(spiro-substituted)-4-thiazolidinones. 

It was found that 2,3-disubstituted 4-thiazolidinones readily react with P2S5 or 

Lawesson's reagent yielding corresponding 4-thioxo derivatives. 
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For the first time, it has been established that 2,3-diaryl-4-thiazolidinones, 4-

aryl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-ones and spiro[3H-indole-3,2'-thiazolidine]-

2,4'(1H)-diones can react in Knoevenagel reaction as 5-methylene active heterocycles 

using isopropanol as medium and sodium tert-butylate as a catalyst. Using mentioned 

reaction a series of new 5-arylidene derivatives as potential biologically active 

compounds were synthesized. A new method for the synthesis of 5-arylidene-2,3-

disubstituted-4-thiazolidinones is proposed, which is based on the usage of 3-aryl-2-

mercaptoacrylic acids as thiol agents in the three-component one-pot 

cyclocondensation reaction with amines and aldehydes. 3-Aryl-2-mercaptoacrylic 

acids were obtained by hydrolysis of 5-arylidenerhodanines. This approach allows the 

implementation of the retro-synthetic scheme "5-arylidenerhodanines – 5-arylidene-

2,3-disubstituted-4-thiazolidinones”. 

It has been shown that the increase in the CH acidity of the methylene group at 

position 5 of the thiazolidine ring by replacing the 4-oxo group with thioxo (synthesis 

of 2,3-disubstituted 4-thiazolidinethiones) is insufficient to use the classical approach 

for Knoevenagel reaction (acetic acid - sodium acetate). The target 5-arylidene-4-

thiazolidinethiones can be obtained by reaction with aromatic aldehydes in 

isopropanol and tert-butylate sodium as catalyst. 

It is shown that the three-component reaction of mercaptoacetic acid, aromatic 

nitriles and aldehydes in the presence of triethylamine is an effective approach to the 

synthesis of 5-arylidene-2-aryl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-ones, which have a certain 

potential as non-steroidal anti-inflammatory agents. 

The structure and purity of the synthesized compounds were confirmed by 

elemental analysis, LCMS, 
1
H and 

13
C NMR spectroscopy as well as X-ray analysis. 

A pharmacological study of synthesized 2,3-disubstituted 4-thiazolidinones 

allowed to identify a number of promising agents with antitumor, antiviral and 

antitrypanosomal effects and low in vitro and in vivo toxicometric parameters as well 

as to establish new patterns of  "structure - activity" relationship. 

The antitumor activity study allowed to identify 5'-(Z)-benzylidene and 5'-[(Z)-

(4-isopropylbenzylidene)]-3'-(4-chlorophenyl)-spiro[3H-indole-3,2'-thiazolidine]-

2,4'(1H)-diones with high rates of inhibition of cancer cell growth of the main types 

of cancer and moderate selectivity against leukemic panel. The introduction of the 5-

arylidene and 2-indole moieties into 4-thiazolidinone system was found to be decisive 

factors in the manifestation of the anticancer effect. The nature of substitution of the 

5-arylidene moiety had a significant effect on the activity parameters and correlated 

with the presence of the following 4-substituents: i-Pr > 4-NMe2 > 4-Br > 3-MeO-4-

HOOCCH2O. According to the results of COMPARE analysis and molecular docking 

study, the antitumor effects of hit-compounds can be realized via affinity for estrogen 

receptors, PPARγ receptors and factor MDM2 as well as inhibition of ribonuclease 

reductase (inhibition of DNA biosynthesis). 

Synthesized 8-(tert-butyl)-4-(4-chlorophenyl)-2-[(Z)-1-(4-methoxyphenyl) 

methylidene]-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one was identified as a potential agent 

against Trypanosoma brucei gambiense. 



23 

 

It is shown that a potential antitumor agent 5'-(Z)-[(4-isopropylbenzylidene)]-3' 

-(4-chlorophenyl)-spiro [3H-indole-3,2'-thiazolidine]-2,4'(1H)-dione has a significant 

effect against hepatitis C virus by possible inhibition of NS5B RNA-dependent RNA 

polymerase. Novel 5-[(Z)-(4-nitrophenyl)methylidene)]-2,3-di(4-chlorophenyl)-4-

thiazolidinone with promising activity against Vaccinia and Cowpox was identified. 

3-(4-Diethylaminophenyl)-2-(4-dimethylaminophenyl)-4-thiazolidinone was found to 

be a potential anti-coronavirus SARS agent due to the effect on PLpro and 3-CL
pro

 

factors. This allows considering 2,3-disubstituted-4-thiazolidinones as possible 

pharmacophores for the search for new drugs to treat the atypical pneumonia. 

According to the data of antiviral activity screening, the 5'-[(Z)-4-carboxymethyloxy-

3-methoxybenzylidene]-3'-(4-hydroxyphenyl)-spiro[3H-indole-3,2'-thiazolidine]-

2,4'(1H)-dione was identified as highly active agent against the biological weapon 

virus Takaribe.  

Highly active hit-compounds with antitumor, antitrypanosomal and antiviral 

activities are characterized by relatively low toxicity in vivo. According to K.K. 

Sidorov classification they refer to low-toxic substances (LD50 = 350-860 mg/kg), 

which meets the requirements for potential drug-like molecules as prototypes of 

innovative drugs. 

Keywords: synthesis, 2,3-disubstituted 4-thiazolidinones, [2+3]-

cyclocondensation, Knoevenagel reaction, multicomponent reactions, spectral 

characteristics, pharmacological studies, COMPARE analysis, SAR analysis, 

molecular modeling. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

NCI – Національний інститут раку США (National Cancer Institute) 

DTP – Developmental Therapeutic Program 

AACF – Antimicrobial Acquisition & Coordination Facility 

DCC – 1,3-дициклогексилкарбодіімід 

КССВ – константа спін-спінової взаємодії 

PDB – protein data bank 

SAR-аналіз – емпіричний аналіз взаємозв’язку «структура - дія» 

3-CL
pro

 – 3-хімотрипсин-подібна протеаза 

PLpro – папаїн-подібна протеаза 

РСА – рентгеноструктурний аналіз  

TBB – Trypanosoma brucei brucei 

TBG – Trypanosoma brucei gambiense 

SI – індекс селективності 
PPAR – peroxisome proliferator-activated receptor 

 


