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СИНТЕЗ ТА ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ  
І АНАЛГЕТИЧНОЇ ДІЇ В РЯДІ ПОХІДНИХ 

ІМІДАЗО[1,2-F]КСАНТИНІВ 
Іванченко Д.Г., Пахомова О.О., Шарапова Т.А., Романенко Г.М.,  

Самура Б.А., Корнієнко В.І., Крісанова Н.В. 
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя 

 
Дані літератури за останні десятиріччя свідчать, що як N-заміщені 

так і конденсовані похідні ксантину є досить перспективними сполуками 
для створення нових протизапальних та знеболюючих засобів. 

Метою роботи є синтез неописаних раніше похідних імідазо[1,2-
f]ксантину та вивчення їх біологічних властивостей. 

Для досягнення даної мети реакцією 8-бромотеофіліну та 8-бромо-3-
метилксантину з α-галогенкетонами в диметилформаміді в присутності 
NaHCO3 отримано ряд 7-ацилметилпохідних. Нагрівання останніх з пер-
винними амінамі, аміноспиртами, аміноетерами, діамінами, амінокисло-
тами синтезовані неописані в літературі похідні імідазо[1,2-f]ксантину за-
гальної формули: 

 

 
R = H, CH3; R1= H, алкіл, аралкіл; R2= алкіл, арил, гетарил; R3= алкіл, 

циклоалкіл, арил, бензил, гетарил, оксіалкіл, алкоксіалкіл, аміноалкіл, ка-
рбоксіалкіл. 

  
Чистота та індивідуальність синтезованих речовин контролювалась 

методами ІЧ-, ПМР-спектроскопії, ТШХ. 
Гостра токсичність вивчалась за методом Кербера. За показниками 

гострої токсичності синтезовані сполуки відносяться до IV класу токсич-
ності. Анальгетична дія синтезованих ксантинів вивчена на моделі «оцто-
вих корчів», а протизапальна дія – на моделі гострого асептичного набря-
ку. В якості еталонів порівняння використовували диклофенак натрію та 
анальгін. Аналіз отриманих даних показав, що синтезовані сполуки за по-
казниками знеболюючої та протизапальної дії не поступаються, а іноді 
перевищують еталони порівняння.  


