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СИНТЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОШУКУ  
ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ТА АНАЛГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ  

В РЯДІ 8-(ПІРАЗОЛІЛ-1)КСАНТИНІВ 
Іванченко Д. Г., Пахомова О. О., Назаренко М. В., Романенко Г. М.,  

Самура Б. А., Корнієнко В. І., Милова А.О. 
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя 

 
Пошук ефективних та нетоксичних нестероїдних протизапальних за-

собів, ненаркотичних анальгетиків на разі залишається одним із найваж-
ливіших напрямів фармацевтичної хімії та фармакології.  

Метою даної роботи є синтез неописаних в літературі N-заміщених  
8-(піразоліл-1)ксантинів (3-метилксантин, теобромін, теофілін кофеїн), 
вивчення їх фізико-хімічних та фармакологічних властивостей. 

Для синтезу піразолілксантинів була використана реакція відповід-
них 8-гідразиноксантинів з ацетилацетоном в середовищі льодяної оцтової 
кислоти.  

 

 
 
Отримані 8-(піразоліл-1)ксантини являють собою білі кристалічні 

сполуки розчинні в пропанолі-1, діоксані, диметилформаміді. 
Будова синтезованих речовин доведена даними елементного аналізу, 

ІЧ-, ПМР-спектроскопії та мас-спектрометрії, індивідуальність підтвер-
джена методом ТШХ. 

Аналгетична дія синтезованих ксантинів вивчена на білих щурах з 
використанням моделі «оцтових корчів», які викликають внутрішньочере-
винним введенням 0,75 % розчину оцтової кислоти.  

Протизапальна дія синтезованих сполук вивчена на білих щурах на 
моделі гострого асептичного набряку. В якості еталонів порівняння вико-
ристовували диклофенак натрію та анальгін. 

Обговорюються деякі закономірності в ряді «будова-дія». 


