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ПОШУК АНАЛГЕТИЧНИХ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
СЕРЕД 8-АМІНО-7-(2-ГІДРОКСИ-3-І-ПРОПОКСИПРОПІЛ-1)- 

3-МЕТИЛКСАНТИНІВ 
Іванченко Д.Г., Романенко М.І., Назаренко М.В., 

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

 
Запалення як типовий патологічний процес лежить в основі більшос-

ті соматичних захворювань людини, таких як колагенози, інфекційні хво-
роби, бронхіальна астма, атеросклероз, при яких спостерігаються такі 
прояви запального процесу як набряк, деструкція тканин. Особливе місце 
при запаленні займає больова реакція. Цими проявами запальної реакції 
обумовлено один з основних напрямків патогенетичної і симптоматичної 
терапії широке застосування протизапальних і аналгетичних препаратів. 
Медицина та фармакологія на сьогоднішній день має в своєму арсеналі 
широкий спектр препаратів даного типу. Однак вони мають цілу низку 
побічних ефектів, що істотно обмежує їх тривале застосування. Такими 
побічними ефектами виступають гепато-, нейро-, нефротоксичність і ін. 
Отже, пошук високоефективних та нетоксичних протизапальних і аналге-
тичних засобів є актуальною та перспективною проблемою сучасної фар-
мацевтичної науки. 

З метою пошуку високоефективних біоактивних сполук серед похід-
них ксантину, реакцією 8-бромо-7-(2-гідрокси-3-і-пропоксипропіл-1)-3-
метилксантину з вторинними амінамі у воді або водному діоксані синте-
зовано ряд неописаних раніше відповідних 8-амінозаміщених 7-(2-гід-
рокси-3-і-пропоксипропіл-1)-3-метилксантину. 

Будова синтезованих сполук підтверджена даними елементного ана-
лізу, ІЧ- та ПМР-спектроскопії. Чистота отриманих речовин контролюва-
лась методом ТШХ. 

Гостра токсичність вивчалась за методом Кербера. Первинний фар-
макологічний скринінг показав, що синтезовані сполуки відносяться до IV 
класу токсичності. Аналгетична дія синтезованих ксантинів вивчена на 
моделі «оцтових корчів», а протизапальна дія – на моделі гострого асеп-
тичного набряку. Дані біологічних випробувань показали, що деякі синте-
зовані сполуки за показниками зазначених дій активніші за еталони порів-
няння – диклофенак натрію, анальгін. 


