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СИНТЕЗ ТА АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ  
8-БЕНЗИЛІДЕНГІДРАЗИНО-1-(4-ФТОРОБЕНЗИЛ)ТЕОБРОМІНУ 

Іванченко Д.Г., Романенко М.І., Крісанова Н.В., Шарапова Т.А. 
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя 

 
В процесі життєдіяльності клітини утворюються вільні радикали, які 

слід розглядати як необхідну метаболічну ланку в окисному фосфорилу-
ванні, біосинтезі простагландинів, нуклеїнових кислот та ін. Поряд з цим 
вільнорадикальне окислення є універсальним патофізіологічним феноме-
ном при багатьох патологічних станах, а також обов’язковою та суттєвою 
складовою механізмів вікових змін організму і пошкоджуючої дії хроніч-
ного стресу. Типовим явищем для всіх зазначених процесів є тканинний 
дефіцит кисню. При цьому в умовах порушень енергоутворюючих реакцій 
і неповного відновлення кисню відбувається утворення високореактивних 
і тому токсичних вільних радикалів або продуктів, які їх генерують.  

Виходячи із вищенаведеного, проблема пошуку антиоксидантів се-
ред похідних теоброміну є актуальною та перспективною. 

З метою пошуку нових високоефективних антиоксидантів кип’ятін-
ням 8-бромотеоброміну з п-фторобензилхлоридом в ДМФА в присутності 
еквімолярної кількості поташу з високим входом був синтезований 8-
бромо-1-(4-фторобензил)теобромін, взаємодією якого з надлишком гідра-
зину гідрату в середовищі водного діоксану був отриманий 8-гідразино-1-
(4-фторобензил)теобромін. При короткочасовому нагріванні останнього з 
альдегідами у водному діоксані в присутності еквімолярної кількості 
НClконц. утворює відповідні іліденгідразинопохідні 1-(4-фторобензил)тео-
броміну. 

Чистота та індивідуальність синтезованих речовин контролювалась 
методами ІЧ-, ПМР-спектроскопії, ТШХ. 

Антиоксидантна активність вивчалась in vitro на моделі нефермент-
ного ініціювання вільнорадикального окислення Fe2+. В якості еталонів 
порівняння використовувались тіотриазолін, мексідол та аскорбінова ки-
слота. Встановлено, що більшість синтезованих сполук за показниками 
антиоксидантної дії перевищують еталони порівняння. 


