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Актуальність роботи. Незважаючи на роботи високого рівня з синтезу 
новітніх сполук, з часів СРСР Україна, витрачаючи десятки мільйонів доларів, є 
незмінним імпортером сучасних хімічних засобів захисту рослин та антимікотиків. 
Так, було розроблено і зареєстровано лише один оригінальний вітчизняний 
антигрибковий лікарський засіб і жодного вітчизняного протруйника насін-
ня. Серед головних причин імпортозалежності – вкрай недостатній обсяг і рівень 
робіт з розробки наукових засад раціонального виробництва (технології) високо-
ефективних препаратів. 

Таким чином, розробка та впровадження вітчизняних антимікробних засо-
бів для сільського господарства та медицини, які не поступаються кращим світо-
вим зразкам, є безумовно актуальним. 

 

Метою роботи було створення наукових засад виробництва і впроваджен-
ня в практику високоефективних оригінальних вітчизняних препаратів – фунгіцид-
ду для обробки насіння Сульфокарбатіону-К (СКК) та лікарського засобу для бо-
ротьби з мікозами шкіри Теобону-дитіомікоциду (ТД). 

 

Практична значимість роботи полягає в створенні виробництв, дер-
жавній реєстрації та впровадженні вітчизняних антимікробних засобів для сільсь-
кого господарства та медицини, які не поступаються кращим світовим зразкам. 

 

Наукова новизна роботи. Вперше сформульовано закономірності про-
цесу амінування 3-тіолен-1,1-діоксиду, визначено лімітуючу стадію, запро-
поновано низку ефективних каталізаторів, створено адекватну математичну 
модель процесу, визначено оптимальні умови і радикально спрощено одер-
жання 3-амінотіолан-1,1-діоксиду. 

Доведена неспроможність відомих уявлень про роль етилат-іонів в ході 
приєднання сірковуглецю до амінів, запропоновано і кількісно описано адек-
ватний механізм процесів дитіокарбамінування. Вперше сформульовано 
принципи форсованого високоселективного одержання дитіокарбаматів, що 
дозволило створити наукові засади оптимального промислового виробництва 
N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату калію – діючої речовини високоефе-
ктивних вітчизняних оригінальних препаратів: фунгіциду для обробки насін-
ня Сульфокарбатіону-К і лікарського засобу для лікування і профілактики 
грибкових захворювань шкіри – Теобону-дитіомікоциду.  

В результаті дослідження гострої пероральної, дермальної, інгаляційної ток-
сичності, подразнюючої дії на шкіру, слизові оболонки, сенсибілізуючої дії, куму-
лятивних властивостей, мутагенної, тератогенної, ембріотоксичної, гонадотоксич-
ної та канцерогенної дії обґрунтовано гігієнічні нормативи застосування СКК при 
вирощуванні сільськогосподарської продукції. В ході клінічних досліджень розро-
блено схеми лікування грибкових уражень шкіри за допомогою ТД, доведено 
його переваги над широковживаними антимікотиками.  

 

Публікації. Основні результати роботи викладено в 40 статтях і монографії, 
стали підґрунтям для 28 винаходів. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Технологія N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату калію 
 

Спираючись на відомі засади одержання дитіокарбаматів, на початку 80-их 
років XX ст. у Відділенні нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехі-
мії АН УРСР було одержано N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамат калію – спо-
луку, в подальшому названу Сульфокарбатіоном-К. В подальшому, тому що з ба-
гатьох тисяч синтезованих сполук лише одиниці успішно долають біологічні, ток-
сикологічні та екологічні тести, є економічно конкурентоздатними, знаходять 
практичне застосування і набувають в решті решт власне ім’я. Це дуже тривалий і 
складний процес – весь цикл створення препарату, від синтезу до реєстрації, за-
ймає 1000–1500 людино-років, потребує щонайменше 50–100 млн. дол. США. 

Синтез N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату калію принципово зводить-
ся до двох стадій – амінування 3-тіолен-1,1-діоксиду і подальшої взаємодії отри-
маного аміну з сірковуглецем і гідроксидом калію. 

Відомі способи амінування передбачали синтез впродовж кількох десятків 
годин під тиском до 30 атм і п’яти–десятикратному надлишку аміаку – “в реактор 
завантажують 5,67 кг сульфолену-3, реактор і сульфолен-3 охолоджують до  
- 35…- 40 °С рідким азотом і додають 4,06 кг рідкого аміаку. Реакційну суміш при 
температурі 60–65 °С перемішують 50 годин”. Після багаторазової очистки вихід 
аміну не перевищував 75–85 %, селективність процесу 85–90 %. Низька ефектив-
ність, потреба утилізації залишку аміаку, неможливість використання стандартно-
го обладнання виключали можливість використання відомих способів синтезу в 
промислових умовах виробництва. Складнощі можна пояснити тим, що відомі спо-
соби спиралися лише на якісну картину взаємодії 3-тіолен-1,1-діоксиду з аміаком, 
ігнорували технологічні аспекти, були орієнтовані на одержання 3-амінотіолан-1,1-
діоксиду “за всяку ціну”. Раціональне промислове виробництво може базуватись 
лише на кількісних співвідношеннях в ході хімічного перетворення. 

Спираючись на розроблені оригінальні методи ідентифікації інгредієнтів реак-
цій процесу амінування 3-тіолен-1,1-діоксиду, нами доведено, що лімітуючою стаді-
єю є отримання 2-тіолен-1,1-діоксиду, і вперше обґрунтовано можливість інтен-
сифікації процесу за рахунок оснóвного каталізу. Встановлено, що ефективність 
каталізаторів зростає в ряду NH4OH ≤ KOH < аніоніти < Ca(OH)2. Показано, що за 
умов використання оснόвних каталізаторів процес описується кінетичною схемою 

C4H6O2S

C4H6 + SO2

C4H7O2SNH2

(C4H7O2S)2NH

C4H6O2Si  +  NH3

k16
k45

+

k12

k21
k34

 
Було розроблено ефективну процедуру визначення кінетичних констант, 

дано пояснення явищам, що спостерігаються, знайдено теплові ефекти реакцій, 
теплофізичні властивості реакційної суміші і вперше запропоновано адекватну ма-
тематичну модель каталітичного процесу амінування. З позицій максимізації при-
бутку, який одержується за одиницю часу в одиниці реакційної маси, з допомогою 
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запропонованої моделі було знайдено оптимальні умови одержання 3-амінотіолан-
1,1-діоксиду, розроблено оригінальні способи, внесено якісні зміни в процес 
амінування: вихід цільового продукту збільшено з 75–85 % до 93–98 %, селе-
ктивність – з 85–90 % до 95–99 %, тривалість синтезу скорочено до 1,5 год. 
Детально відпрацьовано питання підготовки та використання каталізатора, синте-
зу і виділення цільового продукту, регенерації аміаку, запропоновано алгоритми 
розрахунку режимів, створено і освоєно виробництво 12–15 тонн 3-аміно-
тіолан-1,1-діоксиду на рік. 

В ході відомого способу одержання N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату 
калію шляхом дозування сірковуглецю в водно–діоксанову суміш 3-амінотіолан-
1,1-діоксиду і лугу при 0–25 °С вихід цільового продукту не перевищував 70 %, 
вміст діючої речовини – 75–80 %, а кількість відходів складала 12–15 кг на 1 кг ці-
льової сполуки. Проблеми з регенерацією діоксану, необхідність складної промив-
ки, низькі вихід і селективність, занадто велика доля відходів виключали промис-
лову реалізацію способу, вимагали докорінного вдосконалення. Вперше було 
знайдено альтернативу використанню токсичному діоксану – показано можливість 
і доцільність залучення спиртів. На жаль, марною виявилась спроба застосування 
відомих уявлень (Кастро) для вдосконалення процесу приєднання 3-амінотіолан-
1,1-діоксиду до сірковуглецю в етанолі. Так, пряме визначення констант етанолізу 
піперидин- й морфоліндитіокарбаматів призвело до результатів, що відрізняються 
на порядок від величин визначених за механізмом Кастро, а досліди, проведені з 
піперидином в присутності етилату калію, показали, що швидкість накопичення 
піперидиндитіокарбаматів збільшується лише в 3–5 разів, хоча, за існуючими уяв-
леннями, вона повинна зрости майже на 8 порядків. Вперше було дано пояснення 
визначеним відмінностям. Прямий аналіз накопичення дитіокарбамінової кислоти 
і дитіокарбаматів в ході взаємодії сірковуглецю з морфоліном, метиламіном, діе-
тиламіном, бензиламіном та 3-амінотіолан-1,1-діоксидом, дослідження концент-
рацій інгредієнтів в стаціонарному режимі підтвердив відсутність оснóвного ката-
лізу в ході перетворення, призвів до перегляду загальновизнаних уявлень про 
механізм дитіокарбамінування. Вперше доведено, що приєднання амінів до 
сірковуглецю в етанолі протікає згідно схеми 

C2H5O  +  R1R2 NCS2H

R1R2 NH  +  CS2

-
k  1

k1+
C2H5O

-
C2H5OCS2

-
k6

C2H5OH  +  R1R2NCS2
- k4

k  2k2

R1R2NH2  +  R1R2NCS2

+ -
+

C2H5O
R1R2NH  +  C2H5OHk5

-

+ -

-

 
Аналіз запропонованого механізму засвідчив, що k1 < k2, k1 << k4 та k5, і якщо 

k1 > k6, виправдано отримання дитіокарбаматів в реакторі періодичної дії. Вперше 
доведено, що в найбільш складному випадку, k1 ≤ k6, принциповою умовою 
селективного отримання є реалізація нерівностей  
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1 2
2 2 5[CS ]  [R R NH]  [C H O ]−>> >> . 

Це суттєво якісна зміна – вперше показано, що необхідна програмована 
подача і аміну, і основи в розчин сірковуглецю, доведено хибність поширеної 
процедури прикраплювання СS2. в суміш аміну і основи. Виходячи з наведено-
го співвідношення, було визначено, що швидкість подачі розчину основи (g6) з 
концентрацією 2 5[C H O ]−  не повинна перевищувати швидкості утворення дитіока-
рбамінової кислоти і умовою мінімізації часу синтезу при високій селективності 
процесів дитіокарбамінування при заданій масі реакційної суміші m є дотримання 
нерівності 1 2

6 2 5 1 2[C H O ]  [CS ][R R NH]  g k m− ≤ . 
Розглядаючи в якості ключових речовин сірковуглець, амін, етилат калію та 

етилксантогенат, розроблено узагальнену математичну модель процесів дитіокар-
бамінування, яка враховує зміну маси рідкої фази не лише за рахунок вводу аміну 
та основи, але й завдяки обмеженій розчинності цільового продукту. Було розроб-
лено процедуру розрахунку і визначено кінетичні константи  процесу одержання 
N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату калію, його теплофізичні та термохімічні 
характеристики. Чисельний аналіз запропонованої моделі дозволив, виходячи з 
максимізації продуктивності за цільовим продуктом, співвіднесеної з масою вве-
деного аміну, розробити оригінальні способи одержання N-(1,1-діоксотіолан-3-
іл)дитіокарбамату калію. Вихід цільового продукту зріс з 70 % до 85–90 %, 
вміст – з 75–80 % до 95–98 %, кількість відходів скорочено в 20–25 разів, до 
0,5–0,7 кг на 1 кг СКК. В результаті аналізу допоміжних операцій показано, що 
частинки гідроксиду калію можна розглядати у вигляді пластинок, шар СКК являє 
собою нестисливий осад, а капілярними і адсорбційними силами, які утримують 
розчинник в осаді, можна знехтувати. Було кількісно визначено фізико-хімічні ха-
рактеристики сумішей, проведено корозійні випробування, розроблено вихідні да-
ні, спроектовано, побудовано і освоєно комплекс установок потужністю до 20 т 
СКК на рік, виготовлено понад 17 тонн препарату. Розроблено вихідні дані 
для техніко-економічного розрахунку доцільності дослідно-промислового ви-
робництва Сульфокарбатіону-К потужністю 150 т на рік. 

Для випадку, коли продукт 1 2
2R R N H⊕  не утворює липкого осаду і доцільне 

одномоментне завантаження всього аміну в реактор, було розроблено співвідно-
шення, які зробили можливим визначення в загальному вигляді оптимально-
го розподілу швидкості подачі етилату в зону реакції для ряду амінів з різною 
реакційною здатністю (10–2 ≤ k1 ≤ 103 г/(моль⋅с)). Запропоноване сімейство функ-
цій зводить задачу оптимізації до знаходження константи швидкості реакції 
приєднання аміну до сірковуглецю і вибору відповідної кривої. 

 
Протруювач Сульфокарбатіон-К 
Великої шкоди сільськогосподарським культурам завдають кореневі гнилі – 

група захворювань, що уражують корені, прикореневу частину стебла, підземні 
міжвузля, вузол кущіння. Використання протруйників дозволяє захистити насіння 
від комплексу збудників хвороб. Встановлено, що Сульфокарбатіон-К активно 
пригнічує гриби родів: Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phoma; Tilletia, Ustilago, 
Helminthosporium, Puсcinia та інші.  

В ході лабораторних і польових досліджень, виробничих і державних ви-
пробувань фахівцями Інституту цукрових буряків, Інституту захисту рослин, Ін-
ституту землеробства, Національного аграрного університету, ВНДІХЗЗР доведе-
но, що у порівнянні з контролем і рядом відомих препаратів Сульфокарбатіон-К 
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при суттєво менших питомих витратах на обробку насіння більш ефективний про-
ти кореневих гнилей, достовірно пригнічує розвиток як летючої, так і кам’яної са-
жки, підвищує польову схожість, масу ростків і густоту насаджень, відзначається 
високою біологічною ефективністю дії, забезпечує статистично достовірну приба-
вку врожаю буряків цукрових, пшениці, ячменю, кукурудзи, проса, ріпаку, гречки, 
картоплі (табл. 1).   
Таблиця 1. Ефективність застосування Сульфокарбатіону-К на різних культурах 

 

Культура, хвороба, спосіб за-
стосування 

Норма ви-
трати 

СКК, кг/т 

Прибавка вро-
жаю до контро-
лю, т/га (%)  

Норма 
витрати 
еталону, 
кг/т (л/т) 

Прибавка вро-
жаю порівняно 
з еталоном, 
т/га (%) 

Буряки цукрові, кореневі гнилі, 
обробка насіння  

4,0  – 4 1.1–3,0 (4–50)

Пшениця яра, кореневі гнилі, 
сажка, обробка насіння 

0,25 0,60 (20) 0,5–2,0 0,16–0,50 (5–25)

Пшениця озима, кореневі гни-
лі, сажка, обробка насіння 

0,2–0,6 
 

0,51–0,53 (14) 0,5–3,0 0,05–0,15 (3–10)

Ячмінь, кореневі гнилі, сажка, 
обробка насіння 

1,0–2,0 0,44–1,33  
(24–39) 

0,5–2,0 0,25–1,15  
(19–30) 

Кукурудза на зерно, сажка,  
обробка насіння 

1,0 0,77–0,86 (16) 2,0–3,0 0,92–1,7 (3–18)

Кукурудза на силос, сажка,  
обробка насіння 

1,0 12,85 (46) 2,0 9,70 (32) 

Просо, сажка,  
обробка насіння 

1,0 1,42 (60) 2,0 0,08 (1,7) 

Ріпак озимий, кореневі гнилі,  
обробка насіння 

0,25–0,4 0,27–0,67  
(21–27) 

2,0–2,5 0,05–0,42 (3–19)

Гречка, грибкові захворюван-
ня, обробка насіння 

0,25 0,4–1,0 (24–65) – – 

Картопля, фітофтороз, макро-
споріоз, обприскування рослин 

3 кг/га 15,13 (100) 3 кг/га 1,89 (7) 

 
Дослідження гострої пероральної, дермальної, інгаляційної токсичності, по-

дразнюючої дії на шкіру, слизові оболонки, сенсибілізуючої дії, кумулятивних 
властивостей, мутагенної, тератогенної, ембріотоксичної, гонадотоксичної та кан-
церогенної дії показало, що Сульфокарбатіон-К відноситься до 3 класу небез-
пеки, в той час як значна кількість протруйників відноситься до 2 класу. Доведено, 
що продукти розпаду СКК малостійкі, для теплокровних малотоксичні і в організ-
мі не накопичуються. Визначено гігієнічні нормативи і встановлено, що вплив 
СКК на працюючих не перевищує допустимого. В ході досліджень при проведенні 
виробничих випробувань в зерні пшениці, проса, ячменю, кукурудзи, гречки, 
ріпаку, в цукрових буряках та картоплі Сульфокарбатіон-К не був знайдений 
при максимальній чутливості методу визначення. Встановлено, що СКК не 
чинить негативного впливу на нецільові об’єкти: комахи-запилювачі, риби, дафнії, 
водорості, птахи, дичина, черв’яки, …), дозволяє поліпшити умови праці, зменши-
ти пестицидне навантаження на довкілля. 

Вперше в історії України Міністерством охорони навколишнього середо-
вища зареєстровано зі статусом “постійна реєстрація” вітчизняний препарат 
Сульфокарбатіон-К, який не поступається, а в ряді випадків переважає кращі сві-
тові зразки. Низькі питомі витрати СКК в порівнянні з відомими протруйниками 
при обробці насіння пшениці (0,2–0,6 кг/т), ячменю (1–2 кг/т), кукурудзи (1 кг/т), 
проса (0,5–1,0 кг/т), гречки (0,1–0,25 кг/т), ріпаку (0,25–0,4 кг/т), буряків цукрових 
(4 кг/т) та при обробці сходів картоплі (1,5–3,0 кг/га) зменшують пестицидне нава-
нтаження на довкілля, негативний вплив на здоров'я людей, скорочують витрати 
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на обробку насіння. Створено низку оригінальних способів застосування Сульфокар-
батіону-К при вирощувані пшениці, буряків, гречки, проса, ріпаку, ячменю, кукурудзи, 
картоплі. 

Широке застосування СКК при вирощуванні буряків цукрових спричинило 
публікації виробниками (“Санкіо Ко., Лтд” і “Сумітомо Корпорейшн”, Японія) од-
ного з найкращих в світі протруйника Тачигарену листівки та буклету, де ствер-
джувалась неспроможність Сульфокарбатіону-К в порівнянні з Тачигареном. Де-
тальний аналіз в Антимонопольному комітеті України та арбітражному суді м. Ки-
єва з залученням провідних фахівців довів безпідставність нарікань на адресу СКК.  

Рішенням Антимонопольного комітету України фірми були оштрафовані 
та змушені довести до відома споживачів Сульфокарбатіону-К спростування,  
вибачитись перед ІБОНХ НАН України і сплатити кілька десятків тисяч 
дол. США Інституту за спробу принизити можливості СКК. Це один з небога-
тьох випадків за всю історію СРСР і України визнання високої спроможності 
української розробки. 

 
 

Виходячи з затвердженого НПО “Укрцукор” економічного ефекту від впро-
вадження СКК в якості протруйника насіння цукрових буряків (46,4 руб/га ≡ 69,25 
$/га) замість тетраметилтіурамдисульфіду (ТМТД), прямий прибуток від вико рис-
тання СКК на площі понад 400 тис. га перевищив 27 млн. дол. США. Співробіт-
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ництво з італійською фірмою “Сер-Італія” при напрацюванні СКК дозволило 
залучити понад $100 тис. інвестицій.  

За рахунок захисту рослин від хвороб і відчутної стимулюючої дії Сульфо-
карбатіон-К дозволяє одержати значні прибавки до врожаю, економічний 
ефект при вирощуванні пшениці озимої в розмірі 23,54 $/га, кукурудзи (зерно) – 
25,96 $/га, кукурудзи (силос) – 145,5 $/га.   

Мінагрополітики України відзначено, що “Фунгіцид Сульфокарбатіон-К заре-
єстрований в Україні… потреба в препаратах цієї групи становить біля 3,0 тис. т/рік”. 
Техніко-економічний розрахунок, виконаний Всесоюзним інститутом з проект-
тування підприємств хімічних засобів захисту рослин, показав доцільність 
створення виробництва СКК потужністю 150 т/рік, економічний ефект складе 
понад 250 млн. дол. США. 

З метою зменшення загрози формування стійких рас патогенів на базі Су-
льфокарбатіону-К було створено низку захисних засобів системно-контактної дії. 
Використання запропонованих бакових сумішей СКК + Фундазол, СКК + Бавес-
тін та розробленої препаративної форми СКК + Карбендазим при питомій витра-
ті в 3,1–6,2 рази меншій, ніж при застосуванні Вітаваксу 200 ФФ, дозволяє збі-
льшити врожай пшениці озимої на 0,09–0,53 т/га (2–11,5 %) і ярої на 0,404–0,546 
т/га (19,5–26,3 %). Бакова суміш СКК + Фундазол в порівнянні з Вітаваксом 200 
ФФ дозволяє збільшити врожай кукурудзи на 5,6 %, а композиція СКК + Карбе-
ндазим – на 8,7 %. 

 
Антимікотик Теобон-дитіомікоцид 
Було показано, що N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату калію активно 

пригнічує як хвороботворні гриби Candida albicans, Candida tropicalis, Trichophy-
ton rubrum, Microsporum canis, так і грампозитивні (S. Aureus) та малочутливі 
навіть до пеніциліну грамнегативні бактерії (Е. соlі, S. flеxnеrі, Кl. рnеumоnіаl, Р. 
аеrugіnоsе). Збільшення вмісту діючої речовини в СКК до 99,5–99,9 % за рахунок 
вдосконалення способу одержання дозволило створити оригінальний високоефек-
тивний антимікотик – Теобон-дитіомікоцид (ТД).  

Проведено всебічне вивчення можливої шкідливої дії N-(1,1-
діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату калію на організм лабораторних тварин для 
запобігання побічного несприятливого впливу на людину. В результаті дослі-
дження гострої токсичності, кумулятивних властивостей, шкірно-резорбтивної, 
місцево-подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки, алергенних властивостей; 
впливу на показники, що характеризують стан серцево-судинної, дихальної, 
центральної нервової системи, печінки, нирок, крові; можливості виникнення від-
далених ефектів дії (мутагенного, канцерогенного, тератогенного, ембріотоксич-
ного і впливу на репродуктивну функцію) встановлено, що Теобон-дитіомікоцид 
не чинить негативного побічного впливу.  

Доведено доцільність використання Теобону-дитіомікоциду з вмістом N-
(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату калію 99,5–99,9 % у вигляді 3 % водного 
розчину та 5 % мазі на основі вазеліну. Показники загальноклінічного аналізу кро-
ві і сечі, біохімічні показники крові до і після лікування відповідають нормі, що 
свідчить про відсутність загальнотоксичного впливу на організм пацієнтів і добре 
узгоджується з токсиколого-гігієнічною характеристикою ТД. Розроблено схему 
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лікування мікозів шкіри Теобоном-дитіомікоцидом, яка використовується в меди-
чній практиці.  

Дослідження показали, що за спектром антимікотичної дії, ефективністю, 
переносимістю, тривалістю лікування ТД статистично достовірно переважає 
всесвітньовідомі референтні препарати, табл. 2.  

 

Таблиця 2. Результати клінічних досліджень 
 

Клінічні бази  
Показники Національна 

медична акаде-
мія післядип-
ломної освіти 

(КМАПО) 

Національ-
ний медич-
ний універ-
ситет (НМУ)

Київський 
обласний 

шкірвендис-
пансер 

(КОШВД) 

 
Середнє 
значення 
показника

ТД 1,45 ± 0,24 1,32 ± 0,20 1,18 ± 0,16 1,32 ± 0,20

Клотримазол 1,95 ± 0,32 1,80 ± 0,45 2,70 ± 0,34 2,15 ± 0,37

Оцінка ефектив-
ності (1– най-
краща за 4-баль-
ною шкалою) Мікозолон 2,40 ± 0,50 2,10 ± 0,52 2,50 ± 0,38 2,33 ± 0,47

ТД 13,05 ± 2,18 12,28 ± 1,15 12,24 ± 0,85 12,52 ± 1,39
Клотримазол 16,75 ± 1,73 16,90 ± 4,19 19,30 ± 3,22 17,65 ± 3,05

Тривалість  
лікування, дні 

Мікозолон 17,30 ± 1,72 17,20 ± 2,13 20,10 ± 3,68 18,20 ± 2,51

ТД 1,20 ± 0,29 1,04 ± 0,06 1,04 ± 0,08 1,09 ± 0,14

Клотримазол 2,00 ± 0,26 1,60 ± 0,50 2,00 ± 0,58 1,87 ± 0,45

Переносність пре-
парату (1 – най-
краща за 5-баль-
ною шкалою) Мікозолон 1,10 ± 0,23 1,05 ± 0,11 1,40 ± 0,37 1,18 ± 0,24

 
Теобон-дитіомікоцид в вигляді субстанції та мазі внесено до Державного 

реєстру лікарських засобів. За всю історію УРСР і України це лише другий 
вітчизняний оригінальний антимікотик.  

Вперше розроблено і освоєно екологічно безпечне безвідходне ви-
робництво, здатне забезпечити щорічний випуск 110–150 тис. туб мазі ТД. 
Виготовлено і передано до мережі аптек понад 65 тис. упаковок мазі. 

Встановлено, що застосування 2–5 % водного розчину Теобону-
дитіомікоциду для просочення перев’язочних матеріалів дозволяє суттєво приско-
рити термін загоювання ран та виразок. Застосування ТД при місцевому лікуванні 
хворих на пухирні дерматози та екземи сприяло швидшому припиненню мокнуття 
та епітелізації шкіри.  

 
Таким чином, вперше сформульовано принципи форсованого високо-

селективного одержання 3-амінотіолан-1,1-діоксиду і дитіокарбаматів, що 
дозволило створити наукові засади раціонального промислового виробниц-
тва N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату калію – діючої речовини висо-
коефективних, вперше в історії України розроблених, зареєстрованих і 
впроваджених оригінальних вітчизняних імпортозаміщуючих фунгіциду 
для обробки насіння Сульфокарбатіон-К (використано при вирощуванні 
сільськогосподарських культур на площі понад 400 тис. га) та антимікотика 
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Теобон-дитіомікоцид (виготовлено та передано до мережі аптек понад 65 
тис. туб мазі).  

Про світовий рівень розробки свідчить перевага СКК при вирощу-
ванні сільськогосподарської продукції в порівнянні з всесвітньо відомими 
Вітаваксом, Фундазолом, Раксилом, ТМТД, ..., визнання японськими фір-
мами “Санкіо Ко., Лтд” та “Сумітомо Корпорейшн” того факту, що СКК не 
поступається японському Тачигарену, одному з найкращих у світі протруй-
ників насіння цукрових буряків, – обидва препарати “є високоефективними 
як в захисті сходів цукрових буряків від коренеїду, так і в збереженні врожаю 
коренеплодів”. Оригінальний вітчизняний антимікотик Теобон-дитіо-
мікоцид за ефективністю і переносимістю переважає відомі, найбільш вжи-
вані зарубіжні антимікотики місцевого застосування.  

Прямий прибуток за рахунок підвищення врожайності буряків цукро-
вих на площі понад 400 тис. га перевищив $ 27 млн. Впровадження Сульфо-
карбатіону-К забезпечило надходження понад $100 тис. інвестицій. Сульфо-
карбатіон-К, Теобон-дитіомікоцид і технологія їх виробництва можуть стати 
предметом експорту наукоємної продукції. 

 
 
 
   


