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Широке застосування в останні роки отримав цілий ряд препаратів, що 
виявляють аналгетичну активність разом з вираженою протизапальною дією. 
До препаратів даної групи відносяться похідні фенілпропіонової, фенілоцтової, 
кислот (ібупрофен, диклофенак натрію), сполуки, що містять індольний гетеро-
цикл (індометацин), а також похідні піразолону (анальгін). Але наявність вели-
кої кількості побічних ефектів (диклофенак натрію) та відносно високої токси-
чності (анальгін) зменшує можливість застосування даних препаратів в педіат-
ричній та геронтологічній практиках. Найновіші протизапальні препарати з 
групи оксикамів та дифенильних похідних п’ятичленних гетероциклів практич-
но не мають побічних ефектів, є малотоксичними, але досить складні схеми си-
нтезу та дуже велика ціна стають на перешкоді застосування вказаних препара-
тів в Україні. 

Метою даної роботи є пошук ненаркотичних аналгетичних та протизапа-
льних засобів в ряді ксантитну, які містять залишок піразолу в положенні 8 
ксантинової молекули. 

Як показано на схемі, реакцією N-заміщених 8-гідразиноксантину із аце-
тилацетоном або ацетооцтовим естером в середовищі льодяної оцтової кислоти 
був синтезований значний ряд неописаних в літературі похідних 8-(піразоліл-
1)ксантину: 
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R = R1= H, alkyl, alkenyl, oxyalkyl, benzyl; R2= H, COOC2H5; R3= CH3, OH  
 

Слід зазначити, що в реакції з ацетооцтовим естером утворюються не по-
хідні піразолону-5, а тільки 5-гідрокси-3-метилпіразоли про що однозначно сві-
дчать дані ІЧ- та ПМР-спектроскопії. 

Гостра токсичність вивчалась за методом Кербера. Біологічний скринінг 
показав, що синтезовані сполуки є помірно та малотоксичними. Аналгетична 
дія синтезованих ксантинів вивчена на моделі «оцтових корчів», а протизапаль-
на дія – на моделі гострого асептичного набряку. Встановлено, що ряд отрима-
них речовин виявляє знеболюючу та протизапальну дії значно вищі за анальгін 
та диклофенак натрію. Встановлені деякі закономірності в ряді «будова – дія». 


