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Синтезовано нові естери тіосульфонових кислот, що містять фрагменти 
діізопропіліден-α-D-галактопіранози у тіольній або сульфонатній частині молекули. Під 
час взаємодії 6-гліцидил-1,2;3,4-ді-О-ізопропіліден-α-D-галактопіранози з натрій  
4-амінобензенсульфотіонатом та S-етил-4-амінобензенсульфотіонатом одержано нові 
біоциди ряду S- та N-галактопіранозовмісних естерів тіосульфокислот. 

 

Novel esters of thiosulfonic acids, that contain fragments of diisopropylidene-α-D-
galactopyranose in thiol or sulfonic parts of molecule, have been synthesized. During 
interaction of 6-glycidyl-1,2;3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose with sodium 4-
aminobenzenethiosulfonate and S-ethyl 4-aminobenzenethiosulfonate novel biocides of S- or N- 
galactopyranose containing esters of thiosulfonic acids have been obtained. 
 
Постановка проблеми. В останні роки хімія функціональних похідних вуглеводів інтенсивно 

розвивається. Це зумовлено тим, що введення фрагментів моно-, ди- та полісахаридів у молекули 
різноманітних речовин і полімерів дає змогу надавати їм корисні властивості [1]. Наприклад, 
гібридні сахаридовмісні матеріали здатні легко деградувати під впливом природних чинників [2]. 
Введення сахаридних фрагментів у органічні сполуки та полімери підвищує їхню розчинність у 
водному середовищі, надає поверхневу активність. У багатьох випадках у таких речовин 
покращується специфічна взаємодія з протеїнами [3], комплексування йонів перехідних металів 
тощо. Це є надзвичайно важливим для одержання деяких матеріалів медичного призначення. 
Останнім часом з’явились окремі дослідження синтезу сахаридовмісних біологічно активних 
сполук [4]. Як відомо, ефективність цих сполук залежить від можливості їхнього цільового транс-
портування у організмі, а також здатності селективно сорбуватись на мембранах клітин певних 
типів і ефективно проникати через них. Введення гідрофільних сахаридних замісників у біологічно 
активні сполуки підвищує їхню розчинність у воді, тобто покращує можливість транспортування у 
організмі, підвищує сорбційну здатність на клітинних мембранах, а також, що особливо важливо, 
зменшує їхню токсичність [5]. 

З іншого боку, відомо, що естери 4-амінобензенсульфотіонових кислот, як і їхні аналоги 
природного походження, є високоефективними біоцидами. Однак часто практичне застосування 
цих сполук ускладнюється їхньою низькою розчинністю у водному середовищі. Тому, на нашу 
думку, введення сахаридних залишків у молекули відомих тіосульфонатів повинно покращити 
властивості таких біологічно активних сполук. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як вказувалось вище, естери тіосульфокислот 
проявляють різноманітні види біологічної активності – антибактеріальну, протигрибкову, проти-
пухлинну, антивірусну тощо [6–19]. Високий індекс і широкий спектр антимікробної активності 
тіосульфоестерів, їхня стабільність та порівняно низька токсичність дали змогу запропонувати ці 
сполуки як лікарські субстанції [6, 18, 20, 21]. Ряд тіосульфонатів є високоефективними інгібіторами 
агрегації тромбоцитів, що є підставою для створення на їхній основі нових антитромботичних 
препаратів. Деякі органічні тіосульфонати є ефективнішими порівняно з натрій тіосульфатом 
антидотами ціанідної інтоксикації, оскільки потенціал останнього обмежується низькою проник-
ністю через клітинну мембрану [10, 22, 23] Перспективним є також застосування естерів 
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тіосульфокислот для захисту різних матеріалів та виробів з них (тканин, паперу, деревини, фарб) 
від біопошкоджень [8, 18, 19, 24]. Відоме використання тіосульфонатів для стабілізації полімерів та 
стабілізації креатинкінази [25, 26]. S-Алкілпохідні N-ациламідоетансульфотіонової кислоти 
запропоновані як радіопротектори [27, 28]. 

Сьогодні синтезовано ряд S-алкіл-, S-циклоалкіл- та S-гетерилестерів алкан-, циклоалкан-[16, 
29, 30] та аренсульфотіонових кислот. Відомі також дитіосульфоестери  різних типів. Однак у 
літературі не знайдено відомостей про синтез сахаридовмісних похідних тіосульфокислот та їхні 
властивості як біоцидів. 

Мета роботи. Розроблення методів синтезу похідних 4-амінобензенсульфотіонової кислоти, 
що містять як замісник біля аміно- або тіольної групи залишок α-D-галактопіранози і дослідження 
їхньої біологічної активності. 

Обговорення результатів. Можливості трансформації функціональних похідних сульфотіо-
нових кислот із збереженням групи –S–SO2– істотно обмежені її високою реакційною здатністю під 
час взаємодії з сильними нуклеофілами, а також низькою стійкістю у лужних та окисно-відновних 
середовищах [12]. З іншого боку, пряме введення галактопіранозидного фрагмента із збереженням 
конформації істотно ускладнюється наявністю у субстраті тіольних, аміно- та інших функцій, що 
здатні взаємодіяти з альдегідною групою галактози. Тому як вихідну сполуку для одержання 
сахаридовмісних тіоестерів аренсульфонових кислот було використано 6-гліцидилдіізопропілі-
денгалактопіранозу (2). Ми сподівались, що цей реагент із солями 4-амінобензенсульфотіонових 
кислот буде взаємодіяти з оксиранами переважно за сульфотіонатною групою, яка є значно силь-
нішим нуклеофілом порівняно з аміногрупою аренсульфокислоти. Крім цього, ізопропіліденовий 
захист гідроксильних груп дає змогу зафіксувати при таких перетвореннях циклічну форму 
галактози, а також блокує можливі перетворення галактози за альдегідною групою.  

6-Гліцидил-1,2;3,4-діізопропіліден-α-D-галактопіранозу (2) одержували, обробляючи 1,2;3,4-
діізопропіліден-α-D-галактопіранозу (1) надлишком епіхлоргідрину у присутності порошкопо-
дібного натрій гідроксиду як акцептора гідроген хлориду і каталізатора міжфазового переносу – 
триетилбензиламонійхлориду при температурі 75–80 °С.  
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реакції контролювали газохроматографічно. Завдяки наявності реакційноздатної епоксидної групи 
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Під час взаємодії S-етил-4-амінобензенсульфотіонату з гліцидилпохідним (2) з високим вихо-
дом утворюється сахаридовмісний S-етиларентіосульфонат (3). У зв’язку з низькою нуклеофіль-
ністю аміногрупи вихідного етеру аренсульфотіонової кислоти синтез здійснювали у присутності 
як каталізатора слідів цинк хлориду за температури 60 °С. У результаті реакції одержано тіоестер з 
галактопіранозидним замісником біля аміногрупи у сульфокислотній складовій тіоестеру.  

Для одержання тіосульфонатів із сахаридними замісниками у тіольному фрагменті сульфо-
тіоестеру було проведено реакцію епоксисахариду (2) з натрій 4-амінобензенсульфотіонатом. 
Значно вища нуклеофільність аренсульфотіонатного аніона порівняно з аміногрупою біля 
бензенового кільця призводить до приєднання виключно за тіогрупою з утворенням продукту (4). 
Однак приєднання до оксиранового кільця відбувається через стадію утворення як інтермедіату 
відповідного натрій алкоголяту, який викликає розклад тіоестеру. Тому, щоб запобігти небажаному 
процесу, у реакційну суміш вводили стехіометричну кількість цинк хлориду, який у такому разі 
відіграє роль своєрідного буфера. Продуктів взаємодії гліцидилгалактопіранози за аміногрупою 
аренсульфотіонату не виявлено.  

Будову сполук підтверджено даними ІЧ- і ПМР-спектрів, елементного і функціонального 
аналізу, а їхню індивідуальність – методами газорідинної і тонкошарової хроматографії. 

В ІЧ-спектрах усіх синтезованих сахаридних похідних наявні смуги поглинання, характерні для 
складних валентних та деформаційних коливань піранозного кільця, груп ОН та СН2 піраноз при 
1450, 1380, 1280, 1260, 1230, 1160, 1072 і 900 см-1. Крім вказаних смуг поглинання, в ІЧ спектрі 
епоксигалактози (2) наявні смуги поглинання при 3056 см-1 (ν С-Н), 1252, 950 і 920 см-1 (ν С-О), що 
відповідають коливанням оксиранового кільця і відсутній набір смуг поглинання валентних і 
деформаційних коливань гідроксильної групи. У спектрах сахаридовмісних естерів 4-амінобен-
зенсульфотіонової кислоти відзначено комбінацію наборів смуг поглинання, характерних як для 
тіосульфонатів, так і для галактопіранозидів. Так, ІЧ спектр сполуки (3) містить смуги поглинання з 
максимумами при 3498, 3056, 2984, 2880, 1384, 1252, 1170, 1072, 1004 та 896 см-1, що характерні для 
гліцидилгалактопіранози (2), поряд з якими з’являються смуги, що підтверджують наявність 
вторинної аміногрупи: 3376 см-1 (νNH в ArNHR), 1640, 1600 см-1 (δплNH) і 1330 см-1 (νCас-N). Смуги з 
максимумами при 3080, 1600, 1524, 1456 см-1 та різке збільшення інтенсивності смуги поглинання при 
820 см-1 (δнеплСH в 1,4-заміщеному бензеновому ядрі) свідчать про наявність цього фрагмента у 
молекулі. Фрагменту R-S-C2H5 відповідають широкі, розмиті смуги коливання в області 2700–
2630 см-1, а коливанням групи –SО2– (νS=О) відповідають сильні смуги при 1308 см-1 (νasS=О). Смуги 

поглинання νС-S мають малу інтенсивність і не є характеристичними. Сполука (4) має такі 
спектральні характеристики: 3352 см-1 і 3250 см-1 (νasNH і νsNH у первинній аміногрупі відповідно); 

1664 см-1 (δплNH); 1340 см-1 (νCар-N); 3460 см-1 (νОН); 1308 см-1 (δнеплОН вторинної групи ОН); 

1120 см-1 (νС-О вторинної групи ОН); 3080 см-1 (νСН у бензеновому ядрі); 1600, 1500, 1440 см-1 

(коливання бензенового кільця); 832 см-1 (δнепл СН в бензиновому кільці). Групу –СН2-S-SO2– 

характеризують дуже інтенсивні смуги поглинання з частотами з максимумом при 1308 см-1 (νasSО2), 

яка накладається на смугу δнепл ОН, та 1136 см-1 (νsSО2). Інші смуги при 1256, 1212, 1168, 1110, 1096, 
1004, 920 та 896 см-1 відповідають коливанням галактопіранозного кільця та його елементів.  

У ЯМР 1Н спектрах усіх синтезованих функціональних похідних діізопропіліденгалактози 
наявні сигнали протонів метильних діізопропіліденових груп з хім. зсувом 1.34 м.ч.(6Н), 1.46 м.ч. 
(3Н) і 1.54 м.ч. (3Н). Протони цих груп є магнітно нееквівалентними, що зумовлено екваторіальним 
та аксіальним положенням цих замісників у галактопіранозному циклі. У слабкому полі наявний 
дублетний сигнал сильно дезекранованого протона біля атома С1 з хім. зсувом 5.57 (1Н). Протони 
гліцидильного замісника біля атома С6 проявляються сигналами з хім. зсувом 2.8 м.ч. (1Н) і 
2.79 м.ч.(1Н) (термінальна група СН2), 3.16 м.ч. (1Н, С-Н біля оксиранового кільця) і 3.48 і 
3.52 м.ч.(2H, СН2ОSug).Сигнал протонів бензенового ядра тіосульфонатів проявляється у слабкому 
полі з хім.зсувом 6.5 м.ч., а протонів аміногрупи 6.2  м.ч. Спектральні дані підтверджують будову 
синтезованих сполук. 
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Визначено фунгібактерицидну активність синтезованих сполук. Результати тестування 
наведено у таблиці. Як видно з цих даних, сполука 3 проявляє ефективні фунгіцидні показники 
стосовно культур грибів C.tenuis і A.niger і вибіркову активність щодо грампозитивних та грам-
негативних культур бактерій. Водночас грампозитивна культура St.aureus виявилася чутливою до 
дії сполуки 4 за наявної відсутності дії досліджуваних концентрацій цієї речовини на грибну 
мікрофлору. Отже, досліджувані сполуки 3 і 4 проявляють вибіркову фунгібактерицидну дію на 
тестовані культури мікроорганізмів. 

 
Фунгібактерицидна активність сахаридовмісних S-естерів  

4-амінобензенсульфотіонових кислот 
 

Діаметр зон пригнічення росту мікроорганізмів, мм 
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0,5 10 7,5 12 26 28,5 3 
0,1 7 0 7,0 14,5 16,5 

0,5 7,0 20,0 0 0 0 4 

0,1 0 10,5 0 0 0 

0,5 0 0 0 0 0 2 
0,1 0 0 0 0 0 

ністатин 0,1 0 11 15 24 25 
есулан 0,1 18 16 17 13 0 

 
Експериментальна частина. Матеріали. α-D-Галактозу та епіхлоргідрин (Merck) 

використовували без додаткового очищення. Розчинники (ацетон, бензен, дихлорметан, гексан) 
перед використанням сушили над молекулярними ситами 4А та переганяли з колонкою Вігре 
завдовжки 1 м. 

ІЧ спектри знімали на спектрофотометрі “Specord M80” у тонкій плівці (для рідких речовин), 
у розчині тетрахлорометану при концентрації речовин 0,05 моля/л і товщині поглинального шару 
0,998 мм або у вазеліновому маслі (для кристалічних речовин). 

Хід реакції та індивідуальність сполук контролювали за допомогою тонкошарової 
хроматографії на пластинках Silica gel 60 F254 (Merсk), елюент – гексан : етилацетат, 10 : 4 та 
газорідинної хроматографії (хроматограф “Buck Scientific 910” з капілярною колонкою МТХ-5 
довжиною 15 м). 

4-(Ацетиламіно) бензенсульфонілхлорид. До 125 мл (1,85 моля) хлорсульфонової кислоти при 
0÷4 оС і інтенсивному перемішуванні порційно додавали 50 г (0,37 моля) ацетаніліду. Витримували 
при 0 оС впродовж 2 год, нагрівали до 45 оС і витримували за вказаної температури 4 год. 
Охолоджену до 20 оС реакційну масу виливали на подрібнений лід. Осад, що випав, відфільт-
ровували, промивали охолодженою водою і сушили. Вихід 67,5 г (78 %). Ттопл = 148–149 оС. 

Натрій 4-(ацетиламіно)бензенсульфотіонат. До розчину 61,7 г (0,26 моля) Na2S·9H2O у 
50 мл води при температурі –5÷0°C та інтенсивному перемішуванні додавали 50 г (0,21 моля)  
4-ацетиламінобензенсульфохлориду. Після витримки при охолодженні протягом 1 год реакційну 
масу нагрівали до 60 °C та витримували 1 год. Додавали 5 г активованого вугілля і ще витримували 
під час нагрівання 5 хв, після чого фільтрували. Фільтрат охолоджували, осад, який випав, 
фільтрували, кристалізували з метанолу. Вихід 37,9 г (70 %). 

Натрій 4-амінобензенсульфотіонат. Розчин 75 г (0,30 моля) натрій 4-ацетиламінобензен-
сульфотіонату і 150 мл 10 % розчину натрій гідроксиду нагрівали, перемішуючи, 2 год на водяній 
бані. Гарячий розчин нейтралізували 10 %-ною оцтовою кислотою і фільтрували. Осад цільового 
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продукту, що випав з фільтрату при охолодженні, відфільтровували і перекристалізовували з  
1-пропанолу. Вихід 41 г (65 %). Ттопл. 272–273 оС. 

1,2;3,4-Ді-О-ізопропіліден-α-D-галактопіраноза (1). До суміші 225 мл (3,07 моля) сухого 
ацетону і 21,6 г (0,16 моля) безводного цинк хлориду, перемішуючи, додавали краплями 0,72 мл 
концентрованої сульфатної кислоти і 18 г (0,1 моля) α-D-галактози. Суміш витримували, перемі-
шуючи, при 20 °С впродовж 4 год і додавали порціями суспензію 36 г натрій карбонату у 63 мл 
води. Осад фільтрували, промивали ацетоном і від фільтрату у вакуумі відганяли ацетон. 
Отриманий залишок екстрагували діетиловим етером, сушили над натрій сульфатом. Етер 
випарювали, а залишок переганяли у вакуумі. Вихід 17,5 г (67 %). Характеристики речовини 
відповідали літературним. Дані елементного аналізу. Знайдено, %: С 55,35; Н 7,74. С12Н20О6. 
Обчислено, %: С 55,37; Н 7,74. 

6-Гліцидил-1,2;3,4-ді-О-ізопропіліден-α-D-галактопіраноза (2). До розчину 5,2 г (0,02 моля) 
галактопіранози (1) у 13 г (0,14 моля) епіхлоргідрину додавали 0,5 г триетилбензиламонійхлориду і 
2,4 г (0,06 моля) натрій гідроксиду. Суміш перемішували упродовж 6 год при 60…70 °С. Відділяли 
центрифугуванням осад, органічну фазу розчиняли у дихлорометані і фільтували через шар 
алюміній оксиду II ступеня активності. Відганяли надлишок епіхлоргідрину та розчинник. Продукт 
очищали перекристалізацією з суміші бензен-гексан, 1:3. Вихід 5 г (80 %). Ттопл.75 °С. Дані 
елементного аналізу. Знайдено, %: С 56,78; Н 7,59; С15Н24О7. Обчислено, %: С 56,95; Н 7,65.   

6-О-[2-Гідрокси-3-N-(4-S-етилтіосульфодіоксофеніл)амінопропіл]-1,2;3,4-ді-О-ізопропіліден-
α-D-галактопіраноза (3) До розчину 1,34 г (0,0042 моля) гліцидилгалактопіранози (2) у ДМФА 
додавали 0,92 г (0,0042 моля) есулану до суміші додавали 0,05 г цинк хлориду. Реакційну масу 
витримували при 60 °С та перемішуючи 24 год. Одержаний продукт очищали хроматографічно на 
алюміній оксиді з подальшим відганянням розчинника. Вихід 2,2 г (98 %). Дані елементного 
аналізу. Знайдено, %: С 50,49; Н 6,69; S 11,13; С23Н35О9S2N. Обчислено, %: С 51,57; Н 6,93; S 11,97. 

6-О-[2-Гідрокси-3-S-(4-амінофенілсульфодіоксо)тіопропіл-1,2;3,4-ді-О-ізопропіліден-α-D-
галактопіраноза (4) До розчину 1,0 г (0,0032 моля) гліцидилгалактопіранози (2) у ДМФА додавали 
1,05 г (0,0039 моля) натрієвої солі 4-амінобензентіосульфокислоти до суміші додавали 0,24 г 
(0,0018 моля) цинк хлориду. Реакційну масу витримували за кімнатної температури та 
перемішуванні 36 год. Хід реакції контролювали хроматографічно. Одержаний продукт очищали 
хроматографічно на алюміній оксиді з подальшим відганянням розчинника. Отримували 1,55 г  
(89 %). Дані елементного аналізу. Знайдено, %: С 46,7; Н 6,5; S 11,81; С23Н35О9S2N. Обчислено, %: 
С 46,56; Н 6,46; S 11,84. 

Висновок. При взаємодії гліцидилових етерів діізопропіліденгалактопіранози з похідними  
4-амінобензенсульфотіонової кислоти синтезовано нові сахаридовмісні тіосульфонати з сахарид-
ними замісниками у тіольній або аренсульфокислотній складових тіоестеру сульфокислоти. Пока-
зано, що ці сполуки проявляють фунгібактерицидну активність. 
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