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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Одним з найважливіших інструментів сучасної 

фармацевтичної та медичної хімії є біоізостерна заміна, що дозволяє підвищити 
активність, селективність та метаболічну стабільність лікарських засобів, а також 
поліпшити їх фармакокінетичний та фармакодинамічний профілі.  

1λ6-Ізотіазолідин-1,1,4-триони відносяться до класу циклічних сульфамідів 
(сультамів) і розглядаються як сірковмісні аналоги-біоізостери тетрамової кислоти 
(піролідин-2,4-діону). Похідні тетрамової кислоти розповсюджені в природі та 
мають широкий спектр біологічної активності: потужну антибіотичну дію, 
противірусні та антивиразкові властивості, цитотоксичну та фунгіцидну активності, 
стримують ріст пухлин. В процесі вивчення біологічної активності β-кето-γ-
сультамів було знайдено, що деякі похідні даних гетероциклів інгібують адгезію 
імуноглобуліна LFA-1 до його ліганда ICAM-1, тому ефективні в терапії запалень та 
аутоімунних хвороб. Серед експериментальних біологічно активних сполук даного 
класу зустрічаються потужні інгібітори β-секретази (BACE1), що можуть бути 
використані для лікування хвороби Альцгеймера, а також інгібітори рецептора 
епідермального фактора росту (EGFR). 

Більшість низькомолекулярних сполук («хіти» та «лідери»), що 
використовуються для створення лікарських засобів, мають жорстку структуру, що 
зменшує втрати ентропії при зв’язуванні з мішенню. До жорстких структурних 
елементів належать, зокрема, малі цикли та спіроциклічні системи. Іншою 
важливою умовою для використання речовини в медичній практиці є стійкість до 
метаболізму. У цьому відношенні значну увагу привертають спіроциклічні сполуки, 
що містять у своєму складі стійкий до метаболічних атак четвертинний атом 
карбону. Крім того, варто відзначити, що сульфамідний зв’язок є одним з 
найстійкіших в середовищі живих організмів. 

На сьогодні, незважаючи на різнопланову біологічну активність, синтетичний 
та фармацевтичний потенціал, β-кето-γ-сультами вивчені недостатньою мірою. Тому 
розробка методів синтезу 3,3-дизаміщених та спіроциклічних 1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-
трионів, їх подальша функціоналізація через введення фармакофорних груп та 
замісників є важливим завданням сучасної органічної хімії з точки зору пошуку 
нових біологічно активних речовин для створення фармацевтичних препаратів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана у відповідності з дослідженнями, що проводяться на кафедрі органічної 
хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, держбюджетна тема № 19БФ037-03. Також робота була підтримана 
Hімецьким фондом академічних обмінів DAAD в рамках програми Леонарда Ейлера 
(Leonhard-Euler-Program 2017/2018, DAAD Project-ID:57376344). 

Мета і завдання дослідження. Дисертаційна робота присвячена розробці 
препаративних методів синтезу 3,3-диалкіл- та 3,3-спірозаміщених N-алкіл-1λ6-
ізотіазолідин-1,1,4-трионів, а також вивченню їх хімічних властивостей, що 
зумовлені наявністю двох реакційних центрів: активованої метиленової ланки та 
карбонільної групи. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі 
завдання: 
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 Розробити загальний та ефективний метод сульфонілювання естерів циклічних 
α-амінокислот сульфонілхлоридами. 

 Розробити загальний та ефективний метод синтезу 3,3-диалкіл- та 3,3-
спірозаміщених N-алкіл-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів на основі 
внутрішньомолекулярної конденсації сульфа-Дікмана N-алкільованих естерів 
сульфонільованих α-амінокислот. 

 Дослідити взаємодію кетометиленового фрагмента N-алкіл-1λ6-ізотіазолідин-
1,1,4-трионів з нуклеофільними та електрофільними агентами. 
Об'єкт дослідження – 3,3-диалкіл- та 3,3-спірозаміщені N-алкіл-1λ6-

ізотіазолідин-1,1,4-триони.  
Предмет дослідження – синтез 3,3-диалкіл- та 3,3-спірозаміщених N-алкіл-

1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів за реакцією сульфа-Дікмана; функціоналізація N-
алкіл-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів шляхом введення у взаємодію з 
електрофільними та нуклеофільними агентами. 

Методи дослідження: органічний синтез, ЯМР-спектроскопія, ІЧ-
спектроскопія, мас-спектрометрія, мас-спектрометрія високої роздільної здатності 
(HRMS), рідинна хроматографія з тандемною мас-спектрометрією (LCMS), 
елементний аналіз, рентгеноструктурне дослідження (РСД), хроматографія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено нові препаративні 
методи синтезу 1-аміноциклопропан- та 1-аміноциклобутан- карбонових кислот. 

Вперше одержано спіроциклічні N-алкіл-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-триони з 3–6-
членними карбоциклічними замісниками при атомі С(3). 

Вивчено взаємодію N-метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів з C- та N-
електрофільними агентами. Вперше одержано продукти алкілування, ацилювання, 
нітрозування та азосполучення; розширено ряд продуктів конденсації. 

Вперше досліджено взаємодію N-метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів з N- та 
С-нуклеофільними агентами. Одержано відповідні енаміни, гідразони, оксими, 
продукти реакції Віттіга. Трифенілкарбалкоксиметиленфосфоран вперше описано в 
якості ацилюючого агента. 

Вперше  проведено відновлення кетогрупи N-метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-
трионів. Одержано відповідні спирти (та продукт дегідратування).  

Вивчено вплив просторово напруженого тричленного спіроциклічного 
замісника при атомі С(3) на хімічну активність 4-метил-5λ6-тіа-4-азаспіро[2.4]-
гептан-5,5,7-триону. 

Досліджено взаємодію N-метил-5-[(Z)-(диметиламіно)метиліден]-1λ6-
iзотіазолідин-1,1,4-трионів із O-, N- та С-нуклеофілами. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено препаративні 
методи синтезу 3,3-диалкіл- та 3,3-спірозаміщених N-алкіл-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-
трионів. Проведено функціоналізацію одержаних N-метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-
трионів. Зокрема, вивчено взаємодію активованого кетометиленового фрагмента з 
електрофільними та нуклеофільними агентами. 

Особистий внесок здобувача. Систематизацію літературних даних, основний 
обсяг експериментальної роботи, узагальнення та оформлення всіх отриманих 
результатів, аналіз результатів спектральних досліджень, встановлення будови 
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одержаних сполук та формулювання висновків дисертаційної роботи виконані 
особисто здобувачем. Постановка завдання та обговорення результатів проведені з 
науковим керівником. Вивчення хімічних властивостей та функціоналізація 1λ6-
ізотіазолідин-1,1,4-трионів виконане у співпраці з к.х.н. О. В. Добриднєвим 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна). 
Рентгеноструктурні дослідження проведено у співпраці з к.х.н. С. В. Шишкіною, 
к.х.н. В. В. Дьяковенко, к.х.н. І. С. Коноваловою (“Інститут монокристалів” НАН 
України, Харків, Україна) та к.х.н. Димитрієм Лістуновим, доктором філософії 
Карін Духайон, доктором філософії Наталі Саффон-Мерсерон (Університет Поля 
Сабатьє, Тулуза, Франція). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було представлено 
на національних та міжнародних конференціях: ІІІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Об’єднані 
наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» (Київ, Україна, 2016 р.), 
XXIV Українській конференції з органічної хімії (Полтава, Україна, 2016 р.), ХІХ 
Науковій молодіжній конференції «Проблеми та досягнення сучасної хімії» (Одеса, 
Україна, 2017 р.), XIX Міжнародній конференції студентів та аспірантів «Сучасні 
проблеми хімії» (Київ, Україна, 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 статей у провідних 
міжнародних та вітчизняних фахових журналах, 5 тез доповідей на конференціях та 
одержано 1 патент України на винахід. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 169 сторінках і 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків та переліку використаних джерел 
(86 найменувань); містить 77 схем та 50 рисунків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та завдання 

дослідження, відображено наукову новизну та практичне значення отриманих 
результатів. 

Перший розділ є оглядом літератури, що присвячений методам синтезу 1λ6-
ізотіазолідин-1,1-діонів, 1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів та обговоренню їх хімічних 
властивостей.  

У другому розділі описано синтез та дослідження будови 3,3-диалкіл та 3,3-
спірозаміщених N-метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів. Також до розділу входить 
експериментальна частина, де наведено методики синтезу нових сполук, їх фізико-
хімічні та спектральні характеристики. 

 
Синтез N-метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів на основі циклічних α-

амінокислот з екзоциклічною аміногрупою 
Циклізація -сульфамідоестерів є прямим та найбільш зручним методом 

синтезу 1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів, який, тим не менш, на момент початку даної 
роботи жодного разу не застосовувався для синтезу спіроциклічних похідних, попри 
їх важливі для медичної хімії характеристики, такі як конформаційна жорсткість та 
метаболічна стійкість. 

Для досягнення поставленої мети були розроблені оригінальні та придатні для 
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 масштабування методи 
одержання таких 

важкодоступних 
вихідних α-амінокислот як 

1-аміноциклопропан- 
(1) та 1-
аміноциклобутан- (2) 
карбонові кислоти. 
Ключовою стадією в 
розробленому нами 
синтетичному шляху до 
1-аміноциклопропанкарбо-

нової кислоти (1) є 
циклізація метил-

сульфонієвої солі 4, здійснена вперше (Схема 1). Ключовими стадіями на шляху до 1-
аміноциклобутанкарбонової кислоти (2) стали перегрупування Курціуса ціаноазиду 
8 та гідроліз отриманого ціаноізоціанату 9, які було проведено вперше (Схема 2).  

Шляхом естерифікації та наступних послідовних N-мезилювання та N-
метилювання гідрохлоридів α-
амінокислот 11–16·HCl були 
отримані сульфамідоестери 23–28. 
Циклізація сполук 23–28 була 
проведена в достатньо м’яких 
умовах: під дією трет-бутилату 
Калію в диметилформаміді 
(ДМФА) за кімнатної температури. 
Таким чином, із препаративними 
виходами було отримано гомологічний 
ряд 3,3-спірозаміщених N-метил-1λ6-
ізотіазолідин-1,1,4-трионів 30–34 та 
модельна 3,3-диметилзаміщена 
сполука 29 (Схема 3). 

Активована метиленова група 
кетосультамів 29–34 спостерігається в спектрах 1Н ЯМР у вигляді двопротонного 
синглету в області 3.72–4.28 м.ч. (Рис. 2). Наявність кетонної карбонільної групи 
підтверджується в 13С ЯМР спектрах сполук 29–34 сигналами при 200.6–203.2 м.ч. 
Структури сульфамідоестера 27 та кетосультама 33 підтверджені методом РСД 
(Рис. 1) 

В результаті сульфонілювання α-аміноестерів 11, 14–16·HCl 2-
хлоретансульфонілхлоридом в присутності триетиламіну утворюються 
вінілсульфонаміди 35–38. Після метилювання сульфамідної групи дані сполуки 
можуть слугувати вихідними для синтезу N-метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів 
із функціоналізованими алкільними замісниками при атомі С(5). Наприклад,  

Схема 1 
 

Схема 2 
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Рис. 1. Структура сполук 27 та 33 
згідно даних РСД. Схема 3 

Рис. 2. 1Н ЯМР спектр сполуки 30. 

Схема 4 
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приєднання за Міхаелем 2-нітропропану до активованого подвійного С=С зв’язку 
сполуки 39 дозволило отримати нітроалкілсульфамід 43, який дією гідриду Натрію в 
ацетонітрилі за кімнатної температури було зациклізовано у 5-
нітроізобутилзаміщений β-кето-γ-сультам 44 (Схема 4) 

Третій розділ присвячено вивченню хімічних властивостей 3,3-диалкіл- та 3,3-
спірозаміщених N-метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів та синтезу відповідних 
функціоналізованих похідних, а також дослідженню будови одержаних сполук. 
Також до розділу входить експериментальна частина, де наведено методики синтезу 
нових сполук, їх фізико-хімічні та спектральні характеристики. 

Синтез функціоналізованих похідних N-метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1-діонів 
Кетометиленовий фрагмент N-метил-1λ6-

ізотіазолідин-1,1,4-трионів 29–34 (Рис. 3) надає 
широкі можливості для функціоналізації 
сультамного цикла. В даній роботі було 
проведене систематичне вивчення властивостей 
кетонної та активованої метиленової груп N-
метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів, а також 
порушене питання впливу просторової будови 
замісників в положенні С(3) на реакційну 
здатність досліджуваних гетероциклів. В якості 
основної модельної сполуки був обраний 
просторово ненапружений 2,3,3-триметил-1λ6-
ізотіазолідин-1,1,4-трион 29 та була проведена 

його порівняльна характеристика із конформаційно жорстким спіроанельованим 4-
метил-5λ6-тіа-4-азаспіро[2.4]-гептан-5,5,7-трионом 30 (Рис. 3). 

Взаємодія β-кето-γ-сультамів із С-електрофілами 
В даній роботі вперше здійснена конденсація триметилкетосультаму 29 із 

бензальдегідом в основному середовищі: після кип’ятіння піридинового розчину 
кетосультаму 29 із невеликим надлишком бензальдегіду було виділено α,β-
ненасичений кетон 45 (Схема 5). Аналогічний продукт із спіроциклічної похідної 30 
в основних умовах не був отриманий: при кип’ятінні у піридині (Ткип. = 115.4 °С) із 
бензальдегідом кетосультам 30 зазнає термічного розкладу, а при зниженні 
температури реакції до 80°С виділяється у незміненому стані. Отримати енон 46 
дозволило  лише кип’ятіння 3,3-кетосультаму 30 із бензальдегідом в середовищі 
бензену в присутності каталітичної кількості бензойної кислоти (Схема 5).  
Реакції кетосультамів 29–34 із диметилацеталем диметилформаміду (ДМА ДМФА) 
проходять із утворенням енамінонів 47–52 (Схема 5). Структури продуктів 48 та 49 
підтверджені методом РСД (Рис. 4).  

Під час взаємодії кетосультамів 29, 30 із метилйодидом в присутності 
карбонату Калію спостерігається подвійне алкілування активованої метиленової 
ланки із утворенням 2,3,3,5,5-пентазаміщених кетосультамів 53 та 54 відповідно 
(Схема 5).  

Рис. 3. Реакційні центри  
β-кето-γ-сультамів 



7 
 

В результаті реакцій кето-
сультамів 29, 30 із фенілізоціанатом 
та фенілізотіоціанатом в присутності 

1,8-діазабіцикло[5.4.0]ундец-7-ену 
(DBU) були отримані відповідні 
кетоаміди 55, 56 та кетотіоаміди 57, 
58. За даними 1Н ЯМР спектроскопії, 
продукти 55–58 повністю енолізо-
вані в диметилсульфоксиді (ДМСО).  

Ацилюванням кетосультамів 
29, 30 бензойною кислотою за участі 
каплінг-агенту 1-етил-3-(3-диметил-
амінопропіл)карбодиіміду у вигляді 
гідрохлориду (EDC·HCl) в присутнос-
ті 4-диметиламінопіридину (DMAP) 
були одержані відповідні β-дикетони 
59 та 60. За даними 1Н ЯМР спектро-
скопії, спіроциклічний дикетон 60, на 
відміну від 3,3-диметилзаміщеного 
аналога 59, не повністю енолізований 
у середовищі ДМСО (Схема 6). 

 

Рис. 4. Структура сполук 48 та 49 
згідно даних РСД. Схема 5 

Схема 6 
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За даними 1Н ЯМР спектроскопії, пряме ацилювання кетосультаму 30 
бензоїлхлоридом в середовищі киплячого бензену в присутності піридину 
відбувається неселективно, в результаті чого утворюється суміш продуктів О- та С-
ацилювання у співвідношенні 1 : 3. 

При кип’ятінні в 
оцтовому ангідриді із 
триетилортоформіатом 
спіроциклічний кето-
сультам 30 із хорошим 
виходом перетворюєть-
ся на еноловий етер 61. 
Триметилзаміщена 
похідна 29 за даних 
умов залишається 
незміненою (Схема 7). 

3,3-Диметилзаміщений кетосультам 29 вступає в реакцію Вільсмаєра, 
утворюючи β-хлоральдегід 62. Спіроциклічний кетосультам 30 в зазначених умовах 
одразу осмолюється та зазнає повної деструкції (Схема 7). 

 Також, на відміну від 3,3-диметилпохідної 29, 3,3-спіроциклопропілзаміщений  
кетосультам 30 зазнає розкладу під час кип’ятіння в оцтовій кислоті в присутності 
ацетату Натрію. 

Таким чином, за умов м’якого кислого каталізу 3,3-спіро-
циклопропілзаміщений кетосультам 30 реагує з С-електрофілами активніше, ніж 
2,3,3-триметильна похідна 29. Але можливості функціоналізації 30 обмежені його 
нестійкістю до дії високих температур та агресивних кислих середовищ. 

Взаємодія β-кето-γ-сультамів із N-електрофілами 
Нестійким виявився спіроциклопропілзаміщений кетосультам 30 і до такого 

жорсткого електрофілу як нітрозил-катіон. При взаємодії з холодним розчином 
нітриту Натрію у водній оцтовій кислоті 
відповідний продукт нітрозування 63 
було одержано лише з 3,3-
диметилкетосультаму 29 (Схема 8). 
Умов для успішного нітрозування 
спіроциклічної похідної 30 не було 
знайдено. Незважаючи на варіювання 
температури, кількостей електрофілу та 
процедури виділення, при кожній 
спробі утворювалась неідентифікована 
суміш речовин. 

Із ацетатом 4-метилфенілдіазонію, 
який є м’яким електрофілом, β-кето-γ-сультами 29 та 30 за класичних умов реакції 
утворюють продукти азосполучення 64 та 65 – тверді сполуки темно-помаранчевого 
кольору (λmax = 399 нм та 407 нм відповідно) (Схема 8). 

Схема 7 

Схема 8 
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Взаємодія β-кето-γ-сультамів із С-нуклеофілами 
В рамках даної роботи N-метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-триони 29 та 30 вперше 

були введені у реакції за участю С-нуклеофільних реагентів. Проте, в цій групі 
реакцій було виявлено ряд обмежень. 
Зокрема, після взаємодії із такими 
сильноосновними сполуками як реактив 
Гріньяра та реагент Корі-Чайковського, 
кетосультами 29, 30 були виділені в 
незміненому стані, вочевидь, через 
переважне депротонування (Схема 9). 
Перехресна конденсація кетосультамів 
29 та 30 із метиленактивними 
сполуками (малонова кислота, 
малоновий динітрил) також виявилась 
проблемною: за будь-яких умов 
проведення реакцій утворювалась 
суміш неідентифікованих продуктів 
(Схема 9). В умовах реакції Бухерера-
Бергса через нестійкість проміжних 
ціангідринів замість утворення 
очікуваних спірогідантоїнів 66 та 67 
спостерігалось розкриття циклу, 
внаслідок чого з реакційної суміші були 
виділені сульфамідокислоти 68 та 69 
(Схема 9). 

Досить несподівані результати були одержані при вивченні реакційної 
здатності β-кето-γ-сультамів 29, 30 в умовах реакції Віттіга. Зокрема, основним 
продуктом перетворення 3,3-диметилкетосультаму 29 виявився бетаїн 70∙PhMe, 
який було виділено у вигляді моносольвату з толуеном (вихід 61%, Схема 10). Це 
перший випадок ацилювання трифенілкарбалкоксиметиленфосфораном. 

Суміш ізомерних форм класичного продукту реакції Віттіга з екзоциклічним 71 
та ендоциклічним 72 подвійним С=С зв’язком було виділено в якості додаткових 
продуктів із сумарним виходом 22% (Схема 10). Вважаємо, що ізомер 72 
утворюється при нагріванні, оскільки є більш термодинамічно вигідною формою 
продукту 71: подвійний зв’язок у екзоциклічному алкені 71 займає конформаційно 
несприятливе синклінальне положення відносно метильних груп при С(3) атомі 
(Рис. 6).  

Із спіроциклопропільного субстрата 30 було одержано класичний продукт 
реакції Віттіга 73 в єдиній ізомерній формі з виходом 57%. У слідових кількостях 
також утворюється продукт бетаїнової природи 74, який було виявлено та 
ідентифіковано лише методами LCMS та HRMS (Схема 10). 

N
S

Me

O

O

66, 67

R1

R2

H
N

HN

O O

i) (NH4)2CO3, KCN, водн. MeOH, кип'ятіння,
6 год; 2. 2M HCl

ii) Et3N або піридин, i-PrOH, кип'ятіння, 6 год;
iii) MeMgCl, Et2O, 0 25°C, 12 год;
iv) [Me3SO]+ I , NaH, ДМСО, 0 25°C, 12 год

N
S

Me

O

O

O

R1

R2

29, 30

CO2H

N S
Me
68 (89%)
69 (82%)

Me

O
O

R1

R2

умови реакції Бухерера-Бергса

i i

CN

CN

CO2H

CO2H
або

умови реакції
Гріньяра (iii)

умови реакції
Корі-Чайковського
(iv)суміш

неідентифікованих
речовин

умови конденсації
Кневенагеля (іі)

29, 66, 68: R1 = R2 = Me; 30, 67, 69: R1 + R2 = (CH2)2

вихідні
-кето- -сультами (29, 30)

Схема 9 
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Характеристичним в 1Н 
ЯМР спектрі продукта 
70∙PhMe (Рис. 5) є 
двопротонний дублет 
метиленової групи при 5.33 
м.ч. (2JPH = 14.2 Гц). В спектрі 
13С ЯМР дана метиленова 
група представлена дублетом 
при 33.28 м.ч. (1JPС = 52.4 Гц). 
Екзоциклічна карбонільна 
група також відображена у 
вигляді дублету при 175.8 м.ч. 
(2JPС = 6.0 Гц). Ендоциклічна 
карбонільна група 
представлена синглетом при 
187.3 м.ч. В 31Р ЯМР спектрі 
спостерігається єдиний сигнал 
при 23.08 м.ч., характерний для кисневмісних фосфор(V)органічних сполук та для 
чотирьохкоординованих фосфонієвих катіонів. 

Одержаних спектральних даних недостатньо для встановлення структури 
продукту 70. Зокрема, неможливо зробити остаточний висновок про характер Р–О 
зв’язку, який може мати як ковалентний характер (циклічна форма), так і йонний 
(розкрита бетаїнова форма, Рис. 7). Бетаїнова будова продукту 70 була встановлена 
після РСД монокристалу сполуки 70 (Рис. 8). 

Структура продукту 73 також була підтверджена методом РСД (Рис. 9). 
Механізм утворення бетаїнів 70, 74 ми вбачаємо у перегрупуванні проміжного 

оксафосфетану і в етиленілфосфоран iv із подальшими перетвореннями цього 
інтермедіату, як показано на Схемі 11. 

 

 
 

Схема 10 

 

Рис. 5. 1Н ЯМР спектр сполуки 70∙PhMe. 
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Рис. 6. Конформаційні аспекти 
сполуки 71. 

Рис. 7. Циклічна та бетаїнова форми 
сполуки 70. 

Рис. 8. Структура сполуки 70 
згідно даних РСД. 

Рис. 9. Структура сполуки 73 згідно 
даних РСД. 

 
Схема 11 
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Переважне утворення бетаїнового продукту 70 у реакції Віттіга 
диметилзаміщеного кетосультаму 29 ми пояснюємо впливом стеричних факторів. 
Відповідно до Схеми 11, перехідний стан ііі на шляху до продукту бетаїнової будови 
(шлях Б) вимагає взаємодії атома Оксигену етоксикарбонільної групи із протоном 
метиленової групи. Метильні групи при атомі С(3) сультамного кільця 3,3-
диметилзаміщеного проміжного оксафосфетану і, займають більший об’єм, ніж 
спіроциклопропільний замісник, сприяючи просторовому зміщенню 
оксафосфетанового кільця в бік метиленової групи. Таким чином, для 3,3-
диметилзаміщеного субстрата 29 знижується енергія активації шестичленного 
перехідного стану ііі та полегшується реагування за шляхом Б із утворенням 
бетаїнового продукту 70. 

Взаємодія β-кето-γ-сультамів із N-нуклеофілами 
В реакціях із N-нуклеофілами карбонільна група спіроциклопропілзаміщеного 

кетосультаму 30 демонструє дещо знижену активність порівняно із такою у 
диметилзаміщеній похідній 29. Наприклад, із аліфатичним аміном (піролідином) 
обидва кетосультами реагують при кип’ятінні в бензолі, утворюючи відповідні 
енаміни 75 та 76. Але з ароматичним аміном (аніліном) при тих же умовах 
відповідний енамін 77 утворюється лише із диметилзаміщеного кетосультаму 29; 
спіроциклічний кетосультам 30 
виділяється у незміненому стані.  

Реакція спіроциклопропіл-
похідної 30 із аніліном 
відбувається лише при додаванні 
до реакційної суміші каталітичної 
кількості бензойної кислоти. За 
даними ЯМР-спектроскопії, 
продукт реакції виділяється у 
вигляді суміші ізомерів 78 та 79, в 
якій переважає імінна форма 78 
(Схема 12). 

Метиленова група іміну 78 
представлена в 1Н ЯМР спектрі у 
вигляді синглету при 3.78 м.ч., а в 
13С ЯМР спектрі відображена 
сигналом при 49 м.ч. Атом 
Карбону імінної групи 
спостерігається в 13С ЯМР спектрі 
при 165 м.ч.  

3,3-Диметилкетосультам 29 при кип’ятінні в діоксані (Ткип = 101°С) із феніл- та 
Boc-заміщеними гідразинами перетворюється на відповідні гідразони 80, 81 із 
гарними виходами (Схема 13). Спіроциклічна похідна 30 за аналогічних умов дає 
лише складну суміш, непридатну для розділення та ідентифікації. Даний негативний 
результат ми пояснюємо термічним розкладом вихідної речовини та продуктів 
реакцій, адже при переході до розчинників із нижчою температурою кипіння, таких 

29: R1 = R2 = Me

N
S

Me

O

O

O

R1

R2

30: R1 + R2 = (CH2)2

i) піперидин, PhH, кип'ятіння, 6 год;
ii) PhNH2, PhH, кип'ятіння, 3 год;
iii) PhNH2, PhH, PhCO2H (каталіз), кип'ятіння, 3 год

N
S

Me

O

O

75 (64%)

Me

Me

N

N
S

Me

O

O

N

76 (69%)

N
S

Me

O

O

Me

Me

PhHN

77 (71%)

N
S

Me

O

O

PhN

78 (2.5 екв.)

N
S

Me

O

O

PhHN

79 (1 екв.)

ii

60% вихід

ii iii

Схема 12 
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як тетрагідрофуран (ТГФ) (Ткип = 66°С), 2-пропанол (Ткип = 82°С), бензен 
(Ткип = 80°С), циклогексан (Ткип = 81°С) в реакції 30 із фенілгідразином 
спостерігається утворення відповідного фенілгідразону 82 (Схема 13). 

3,3-Диметилкетосультам 29 легко 
утворює оксим 83 при взаємодії із 
гідрохлоридом гідроксиламіну під час 
кип’ятіння в ТГФ у присутності піридину 
(Схема 13). Реакція спіроциклічного 
аналога 30 при тих же умовах не дала 
задовільних результатів. Однак, з 
літератури відомо, що α-
циклопропілзаміщені кетони та оксими 
зазнають розкриття циклопропанового 
кільця хлорид-аніоном під дією 
гідрохлориду піридину при кип’ятінні в 
піридині або ацетонітрилі. Тому нами було 
прийняте рішення заради пригнічення 
цього побічного SN2-процесу провести 
реакцію оксимування карбонільної групи 
спіроциклопропілзаміщеного кетосультаму 
30 у протонному розчиннику. Таким 
чином, було знайдено, що кип’ятіння 
даного субстрата із гідрохлоридом 
гідроксиламіну в метанолі в присутності 
третинних амінів призводить до утворення 

відповідного оксиму 84 із хорошими виходами (Схема 13). 
Відмінності в ізомерному складі продуктів реакції кетосультамів 29, 30 із 

аніліном (77, 78, 79), так само як і в таутомерній рівновазі дикетосультамів 59 та 60, 
вказують на більшу схильність функціоналізованих спіроциклопропілзаміщених 
сультамів до перебування у прототропних формах з екзоциклічним подвійним 
зв’язком порівняно із диметилзаміщеними аналогами. Причиною цього явища ми 
вважаємо кутову напруженість 3,3-спіроциклозаміщених похідних. 
Спіроциклопропільний замісник при С(3) атомі γ-сультамного кільця збільшує 
валентний кут N-С(3)-С(4), внаслідок цього зменшується валентний кут С(3)-С(4)-
С(5), що підтверджується даними РСД, наведеними в даній роботі. Оскільки в 
алкенах та похідних карбонільних сполук валентні кути, що межують із подвійним 
зв’язком С=С або С=Х (Х = N, O), зазвичай трохи більші за 120°, 3-
спіроциклопропілзаміщені сультами із ендоциклічним подвійним зв’язком 
С(4)=С(5) стають менш вигідними, ніж відповідні екзоциклічні ізомери (Рис. 10). 
Гетероциклічне кільце 3,3-диметилзаміщених похідних є більш гнучким порівняно 
із спіроциклічними аналогами, тому ізомери як з екзо-, так і з ендо-циклічним 
подвійним зв’язком мають набагато більше можливостей для прийняття 
енергетично вигідних конформацій.  

N
S

Me

O

O

O

R1

R2

29, 30

N
S

Me

O

O

NHO

83 (83%)

Me

Me N
S

Me

O

O

NHO

84 (90%)

i ii

N
S

Me

O

O

80 (74%)
81 (79%)

Me

Me

N
NHR3

N
S

Me

O

O

82 (50 90%)

N
NHPh

iii iv

HCl, піридин, ТГФ, кип'ятіння, 3 год;
HCl, основа, MeOH, кип'ятіння, 3 год

iii) NH2OH
iv) NH2OH

[основа = піридин або Et3N];

i) H2N-NHR3, діоксан, кип'ятіння, 3 год;
ii) H2N-NHPh, розчинник, кип'ятіння, 3 год

[розчинник = циклогексан, ТГФ, PhH, i-PrOH]

29: R1 = R2 = Me; 80: R3 = Ph;
81: R3 = Boc30: R1 + R2 = (CH2)2

Схема 13 
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Знижену активність спіроциклопропілзаміщеного кетосультаму 30 відносно 
ароматичних амінів можна пояснити тим, що зменшення валентного кута С(3)-С(4)-
С(5) має стабілізуючий вплив на карбонільну групу даного субстрата. Крім того, 
конформаційна жорсткість спіроциклічної системи кетосультаму 30 може бути 
причиною зростання торсійної напруги під час приєднання нуклеофіла до 
карбонільної групи.  

Відмінності у реакційній здатності 29 та 30 щодо N-нуклеофілів також можуть 
бути зумовлені донорним мезомерним ефектом спіроциклопропільного замісника в 
кетосультамі 30 (Рис. 11). До того ж, спіроциклічна система кетосультаму 30 
жорстко фіксує π-орбіталі кетогрупи та циклопропільного кільця в одній площині, 
що посилює мезомерний ефект.  

 
Взаємодія 5-[(Z)-(диметиламіно)метиліден]-1λ6-iзотіазолідин-1,1,4-трионів з O-, N- 

та С-нуклеофілами 
Взаємодія енамінонів 47–49 як з N-мононуклеофілами (ароматичні та 

аліфатичні аміни), так і з С-мононуклеофілами (ціаноцтовий естер, 
бензімідазолілацетонітрил) призводить до заміщення диметиламіногрупи (Схема 
14). Продукти взаємодії з ціаноцтовим естером 90 та 91 були виділені у вигляді 
диметиламонієвих солей. Будова сполуки 90 підтверджена методом  РСД (Рис. 12). 

Лужний гідроліз енамінонів 68 та 69 призводить до утворення не відповідних 
кетоальдегідів 92, 93, а вихідних кетосультамів 29, 30 (Схема 14). Відщеплення 
диметиламінометиліденової групи узгоджується з результатами попередніх 
досліджень кафедри.  

 
Відновлення карбонільної групи β-кето-γ-сультамів та вивчення  β-гідрокси-γ-

сультамів 
За стандартною методикою відновлення карбонільних сполук борогідридом 

Натрію з 3,3-диметилзаміщеного 29 та 3,3-спіроциклопропілзаміщеного 30 N-метил-
β-кето-γ-сультамів були одержані відповідні спирти 94 та 95 (Схема 15). 

 

Рис. 10. Вплив замісника при С(3) 
атомі на геометрію сультамного 
цикла. 

Рис. 11. Електронні ефекти в 
кетосультамах 29 та 30. 
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Дегідратація спиртів типу 94, 95 є одним з методів одержання 4,5-ненасичених 
γ-сультамів. На прикладі наших об’єктів було показано, що сульфонілювання 
спирту 94 метансульфохлоридом в основному середовищі призводить до утворення 
відповідного мезилату 96. Останній, в свою чергу, під дією трет-бутилату Калію в 
середовищі ТГФ перетворюється на цільовий ненасичений γ-сультам 97 (Схема 15). 

В подальшому нами було 
оптимізовано спосіб одержання сультаму 
97 та зменшено кількість стадій. Так, при 
мезилюванні спирту 94 в середовищі 
піридину та подальшому нагріванні 
реакційної суміші до 75°С впродовж 
однієї години відбувається елімінування 
мезилат-аніону із утворенням шуканої 
сполуки 97 (Схема 15).  

Мезилювання спіроциклічного 
спирту 95 в аналогічних умовах не 
призводить до утворення бажаної 
мезилпохідної, а продукти реакції не 
вдається ідентифікувати. Через це 
відповідний спіроциклічний ненасичений 
γ-сультам не було одержано. 

Каталітичне гідрогенування 
ненасиченої сполуки 97 воднем при 
атмосферному тиску призводить до 
утворення 2,3,3-триметил 1λ6-
ізотіазолідин-1,1,-диону 98 (Схема 15). 
 

 

Рис. 12. Структура сполуки 
90 згідно даних РСД. 

Схема 14 

Схема 15 
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ВИСНОВКИ 
1. Розроблено нові препаративні методи синтезу 1-аміноциклопропан- та 1-

аміноциклобутан-  карбонових кислот; 
2. Синтезовано та досліджено невідомі раніше сульфонільовані естери циклічних 

α-амінокислот з екзоциклічною аміногрупою. Зокрема, естери циклічних α-
амінокислот взаємодіють з метансульфохлоридом з утворенням алкіл 1-
[(метилсульфоніл)аміно]циклоалканкарбоксилатів. Метилюванням останніх за 
атомом Нітрогену одержуються відповідні алкіл 1-
[метил(метилсульфоніл)аміно]циклоалканкарбоксилати; 

3. Внаслідок внутрішньомолекулярної конденсації алкіл 2-алкіл-2-
[метил(метилсульфоніл)аміно]алканкарбоксилатів та алкіл 1-
[метил(метилсульфоніл)аміно]циклоалканкарбоксилатів під дією трет-бутилату 
Калію утворюються 3,3-диалкілзаміщені та спіроциклічні N-метил-1λ6-
ізотіазолідин-1,1,4-триони; 

4. Естери 2,2-диалкілзаміщених α-амінокислот та циклічних α-амінокислот із 
екзоциклічною аміногрупою взаємодіють із 2-хлоретансульфохлоридом з 
утворенням відповідних алкіл α-[(вінілсульфоніл)аміно]карбоксилатів. 
Метилюванням останніх за атомом Нітрогену одержуються відповідні алкіл α-
[метил(вінілсульфоніл)аміно]карбоксилати, які реагують із С-нуклеофілами, 
утворюючи продукти приєднання за Міхаелєм; 

5. Внаслідок внутрішньомолекулярної конденсації заміщених α-
[(алкілсульфоніл)(метил)аміно]карбоксилатів під дією гідриду Натрію 
утворюються відповідні 2,3,3,5-тетразаміщені-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-триони; 

6. 1λ6-Ізотіазолідин-1,1,4-триони взаємодіють з карбо- та гетероелектрофілами за 
активною метиленовою групою, а з карбо- та гетеронуклеофілами за 
карбонільною групою. 

7. Наявність тричленного спіроциклічного замісника в 4-метил-5λ6-тіа-4-
азаспіро[2,4]гептан-5,5,7-трионі знижує активність карбонільної групи через 
стереоелектронний вплив спіроциклопропільного замісника та зменшує стійкість 
β-кето-γ-сультамної системи через геометричне напруження, що стає причиною 
перебігу ряду побічних реакцій. 
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спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія». – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2020. 

Основним завданням дисертаційної роботи є вдосконалення існуючих та 
впровадження нових методів синтезу різноманітно заміщених 1λ6-ізотіазолідин-1,1-
діонів. 

З цією метою був вдосконалений і вперше застосований для отримання 
спіроциклічних сполук метод синтезу 1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів на основі α-
амінокислот, а також вперше проведено систематичне вивчення хімічних 
властивостей 2,3,3-тризаміщених 1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів, в тому числі 
досліджено вплив спіроциклічних замісників в положенні С(3) на реакційну 
здатність карбонільної і активної метиленової груп даних гетероциклів. 

Вивчено взаємодію N-метил-1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-трионів із рядом 
електрофільних та нуклеофільних агентів. Вперше одержано відповідні енаміни, 
гідразони, оксими, продукти реакції Віттіга, продукти алкілування, ацилювання, 
нітрозування та азосполучення; розширено ряд продуктів конденсації. 
Трифенілкарбалкоксиметиленфосфоран вперше описано в якості ацилюючого агента. 

Вперше проведено відновлення карбонільної групи 1λ6-ізотіазолідин-1,1,4-
трионів до гідроксильної. 

Вперше здійснено гідроліз 5-[(Z)-(диметиламіно) метиліден] -1λ6-ізотіазолідин-
1,1,4-трионів, а також заміщення в них диметиламіногрупи N- та C-нуклеофілами. 

В процесі роботи над поставленими завданнями були розроблені доступні, 
надійні і придатні для масштабування синтетичні підходи до 1-аміноциклопропан- і 
1-аміноциклобутан- карбонових кислот. 

Отримані в результаті роботи експериментальні дані систематизовані і 
теоретично обґрунтовані. 

Ключові слова: амінокислоти; сульфонілювання; циклізація сульфа-Дікмана; 1λ6-
ізотіазолідин-1,1,4-триони; спіроциклічні сполуки; кетометиленова група; функціоналізація; 
нуклеофіли; електрофіли. 
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АННОТАЦИЯ 

Попова М. В. Функционализированные 1λ6-изотиазолидин-1,1-дионы. –
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.03 «Органическая химия». – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2020. 

Основной задачей диссертационной работы является совершенствование 
существующих и внедрение новых методов синтеза разнообразно замещённых 1λ6-
изотиазолидин-1,1-дионов. 

С этой целью был усовершенствован и впервые применён для получения 
спиробициклических соединений метод синтеза 1λ6-изотиазолидин-1,1,4-трионов на 
основе α-аминокислот, а также впервые проведено систематическое изучение 
химических свойств 2,3,3-тризамещённых 1λ6-изотиазолидин-1,1,4-трионов, в том 
числе исследовано влияние спироциклических заместителей в положении С(3) на 
реакционную способность карбонильной и активной метиленовой групп данных 
гетероциклов. 

Изучено взаимодействие N-метил-1λ6-изотиазолидин-1,1,4-трионов с рядом 
электрофильных и нуклеофильных агентов. Впервые получены соответствующие 
енамины, гидразоны, оксимы, продукты реакции Виттига, продукты алкилирования, 
ацилирования, нитрозирования и азосочетания; расширен ряд продуктов 
конденсации. Трифенилкарбалкоксиметиленфосфоран впервые описан в качестве 
ацилирующего агента. 

Впервые проведено восстановление карбонильной группы 1λ6-изотиазолидин-
1,1,4-трионов до гидроксильной.  

Впервые осуществлён гидролиз 5-[(Z)-(диметиламино)метилиден]-1λ6-
изотиазолидин-1,1,4-трионов, а также замещение в них диметиламиногруппы N- и 
C-нуклеофилами. 

В процессе работы над поставленными задачами были разработаны доступные, 
надёжные и масштабируемые синтетические подходы к 1-аминоциклопропан- и 1-
аминоциклобутан- карбоновым кислотам. 

Полученные в результате работы экспериментальные данные 
систематизированы и теоретически обоснованы. 

Ключевые слова: аминокислоты; сульфонилирование; циклизация сульфа-
Дикмана; 1λ6-изотиазолидин-1,1,4-трионы; спироциклические соединения; 
кетометиленовая группа; функционализация; нуклеофилы; электрофилы. 

 
ABSTRACT 

Popova M. V. Functionalized 1λ6-isothiazolidine-1,1,4-triones. – Manuscript. 
The thesis for candidate's degree in chemical science by speciality 02.00.03 – organic 

chemistry. –Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 
1λ6-Isothiazolidine-1,1,4-triones are representatives of the class of cyclic keto 

sulfamides (namely, they are β-keto--sultams). They are considered as sulfur-containing 
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bioisosteres of tetramic acids (pyrrolidine-2,4-diones), which exibit a wide spectrum of 
biological activity.  

During the present research the synthesis of β-keto-γ-sultams from α-amino acids was 
for the first time accomplished at room temperature and applied to obtaining spirocyclic 
compounds. The first 2,3,3,5-tetrasubstituted β-keto-γ-sultam was also obtained by direct 
cyclization. Moreover, affordable, reliable and scalable synthetic approaches to 1-
aminocyclopropane- and 1-aminocyclobutanecarboxylic acids were elaborated. 

The first systematic study of the chemical properties of 2,3,3-trisubstituted 1λ6-
isothiazolidine-1,1,4-triones was conducted, including exploration of the effect of 
spirocyclic substituents at the C(3) position on the reactivity of the carbonyl and active 
methylene groups of the heterocycles. 

The reactivities of 2,3,3-trimethyl- and 2-methyl-3-spirocyclo-substituted 1λ6-
isothiazolidine-1,1,4-trionestowards a range of nucleophilic and electrophilic reagents 
were compared. As a result,  first 2,3,3-trimethyl- and 2-methyl-3-spirocyclo-substituted 
1,1-isothiazolidinedione-4-hydrazones and-oximes, 4-ethoxycarbonylmethylidene-1,1-
isothiazolidinediones, 4-pyrrolidinyl- and 4-anilino-2,3-dihydro-1H-1λ6-isothiazole-1,1-
diones, 5,5-dimethyl-, 5-benzoyl-1,1,4-isothiazolidinthriones, 1,1,4-isothiazolidinthrione-5 
-carboxamides, -5-carbothioamides, -5-hydrazones, as well as 2,3,3-trimethyl-substituted 
4-chloro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1H-1λ6-isothiazole-5-carbaldehyde, 1λ6-isothiazolidine-
1,1,4,5-tetron-5-oxime and 2-methyl-3-spirocyclopropyl-substituted 5-ethoxy-
methylidene-, 5-phenylmethylidene-, 1,1,4-isothiazolidine and a set of 2-methyl-3-
spirocyclo-substituted 5-dimethylaminomethylidene-1,1,4-isothiazolidinetriones were 
obtained. The first acylation of α-methylene active ketone with Wittig's reagent to yield 
previously unknown 2,3,3-trimethyl-1,1-dioxo-5-[2-(triphenylphosphonio)acetyl]-2,3-
dihydro-1H-1λ6-isothiazole-4-olate is described. 

The first reduction of the carbonyl group of 1λ6-isothiazolidine-1,1,4-triones to the 
hydroxyl group is reported. 

Also the first hydrolysis of 5-[(Z)-(dimethylamino)methylidene]-1λ6-isothiazolidine-
1,1,4-triones, as well as the replacement of the dimethylamino group with N- and C-
nucleophiles, was performed. 

It was found that the keto group in 4-methyl-5λ6-thia-4-azaspiro [2.4] heptane-5,5,7-
trione is less active towards nucleophiles than in 2,3,3-trimethyl-1λ6-isothiazolidine- 1,1,4-
trione.  

The study of the possibilities for functionalization of β-keto-γ-sultams has also 
disclosed a number of limitations, most likely caused by the weakness of the C(4)-C(5) 
bond, as well as the phenomena of self-condensation and enolization of the ketomethylene 
system. In addition, a number of difficulties are associated with the instability of 4-methyl-
5λ6-thia-4-azaspiro [2.4] heptane-5,5,7-trione in the presence of hard electrophiles and side 
reactions of the spirocyclopropane substituent. 

Key words: amino acids; sulfonylation; sulfa-Dieckmann cyclization; 1λ6-
isothiazolidine-1,1,4-triones, spirocyclic compounds; ketomethylene group; 
functionalization; nucleophiles; electrophiles.  
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