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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Як відомо, карієс відноситься до числа найбільш 

розповсюджених захворювань, а для дитячого віку ця патологія займає перше місце 

серед хронічних захворювань. В арсеналі засобів карієспротекторної дії ключові 

позиції займають неорганічні фториди – фториди натрію, калію, дифторид олова, 

монофторфосфат натрію, а також фторид діамінсрібла [Ag(NH3)2]F – ефективний 

препарат, що володіє ремінералізуючою і бактерицидною дією. До недоліків 

фториду діамінсрібла відносять появу забарвлення (потемніння) оброблених 

твердих тканин зубів. В останні роки було показано, що замість фторида 

діамінсрібла може бути використаний гексафторосилікат амонію (NH4)2SіF6, який не 

викликає пігментацію зубів та забезпечує кислотостійкість зубної емалі і дентину, 

оклюзію тубул дентину, а також знижує гіперчутливість дентину. Зазначимо, що 

засоби лікування та профілактики карієсу у якості активних компонентів містять 

також бактерицидні агенти, які підсилюють карієспротекторну дію фторидів 

унаслідок пригнічення активності ферментів гліколізу, знижуючи біосинтез 

органічних кислот. Очевидно, що функцію карієспротекторних і гіпосенситивних 

агентів, поряд з (NH4)2SіF6, можуть виконувати гексафторосилікати і з органічними 

«онієвими» катіонами, які володіють біологічною активністю, однак відомості про 

експериментальне вивчення таких сполук обмежені одиничними публікаціями, а 

гексафторосилікати з бактерицидними катіонами дотепер не описані. У цьому 

зв'язку розробка методів синтезу, вивчення фізико-хімічних властивостей і 

біологічної активності гексафторосилікатів з органічними катіонами як потенційних 

карієспротекторних агентів є актуальною задачею сучасної фармації. 

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робот Одеського 

національного медичного університету з проблеми МОЗ України «Удосконалити 

профілактику та лікування основних стоматологічних захворювань у пацієнтів на 

тлі зниження неспецифічної резистентності, обумовленої антропогенними та 

біогеохімічними макро- та мікроелементозами» (номер державної реєстрації 

0113U000532). 

Мета і задачі досліджень. Метою даної роботи є синтез та дослідження нових 

субстанцій в ряду гексафторосилікатів з органічними біологічно активними 

катіонами як потенційних карієспротекторних агентів. Для досягнення поставленої 

мети було необхідно вирішити такі задачі:  
– розробити оптимальні методи синтезу гексафторосилікатів з біоактивними 

органічними катіонами; 

– визначити будову та спектральні характеристики синтезованих сполук; 

– оцінити розчинність і гідролітичну нестійкість гексафторосилікатів, зв'язок 

розчинності з характеристиками будови солей; 

– визначити гостру токсичність гексафторосилікатів; 

– визначити біологічну активність гексафторосилікатів.  

Об’єкт дослідження – синтез та дослідження гексафторосилікатів  

піридинієвих, дипіридинієвих і полігуанідинових катіонів. 
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Предмет дослідження – методи синтезу, структурні і спектральні 

характеристики, фізико-хімічні та фармакологічні властивості гексафторосилікатів 

піридинієвих, дипіридинієвих і полігуанідинових катіонів. 

Методи дослідження. Методи неорганічного синтезу, хімічні, фізичні та 

фізико-хімічні методи аналізу (елементний аналіз, рентгеноструктурний аналіз 

(РСА), 1H, 19F ЯМР-, ІЧ-спектроскопія, мас-спектрометрія, потенціометрія, 

термогравіметричний аналіз), біохімічні методи досліджень, комп’ютерні методи 

прогнозування біологічної активності (програма PASS), статистичні методи обробки 

експериментальних даних.  

Наукова новизна одержаних результатів. У процесі виконання 

експериментальної частини дисертації здійснено синтез 6 нових сполук – 

гексафторосилікатів піридинієвих і полігуанідинових катіонів, серед яких знайдені 

речовини з вираженою карієспротекторною активністю.  

Для нової групи сполук – солей цетилпіридинію і полігуанідинових катіонів 

запропоновано раціональні методики синтезу шляхом реакцій іонного обміну, які 

захищені 1 патентом України на винахід «Спосіб отримання гексафторосилікату  

цетилпіридинію» ( 11.04.2016 ) і 1 патентом України на корисну модель «Спосіб 

отримання гексафторосилікатів з гуанідинвмісними катіонами» ( 25.10.2013 ). Для 

одержаних речовин вперше досліджено фізико-хімічні характеристики, спектральні 

дані та  карієспрофілактична ефективність, структура 5 гексафторосилікатів 

встановлена об’єктивно методом РСА. Вперше продемонстровано залучення 

гідроксильних груп катіонів до Н-зв’язування OHF «катіон-аніон». Встановлено, 

що усі гексафторосилікати в розбавлених водних розчинах (110–4 М) 

характеризуються високою ступеню гідролізу, близькою до кількісної. Вперше 

експериментально доведено підвищена стійкість до гідролізу хелатного комплексу 

тетрафториду кремнію с 2,2´-дипіридином. Одержані дані щодо потенційної 

протизапальної активності нових похідних піридину, ізомерних 2,2´-, 4,4´-
дипіридинів і 2,2´-, 4,4´-дипіридинкетонів, які містять фрагменти оцтової і γ-

пропіонової кислот. Серед синтезованих речовин виявлено найбільш активну 

сполуку – гексафторосилікат цетилпіридинію, яка за карієспрофілактичною 

ефективністю перевищує референт-препарат фторид натрію.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено препаративні 

методики одержання та здійснено синтез нових біологічно активних речовин:  

гексафторосилікатів піридинію, цетилпіридинію і полігуанідинових катіонів з 

потенційними карієспротекторними властивостями. За результатами біохімічних 

досліджень виявлено сполуку – гексафторосилікат цетилпіридинію, перспективну 

для подальших доклінічних досліджень. За результатами санітарно-епідеміологічної 

експертизи (висновок № 05.03.02-07/49087 від 30.10.2015 р.) фітогель «Фітогель 

«Фторсилікат»», якій включає в свій склад цетилпіридинію гексафторосилікат, 

відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути 

використаний в практиці стоматології. 

Кристалографічні параметри п’яти сполук поповнили базу Кембриджського 

банку структурних даних. 
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Основні результати дисертаційної роботи впроваджені в науково-дослідну 

роботу та навчальний процес лабораторії біохімії Інституту стоматології НАМН 

України (м. Одеса), кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного 

медичного університету, кафедри фармацевтичної хімії Національного 

фармацевтичного університету (акти впровадження від 23.09.2015, 12.05.2015, 

06.10.2015, відповідно). 

Особистий внесок здобувача. Аналіз і систематизація літературних даних, 

проведення патентного пошуку, а також увесь обсяг синтетичних 

експериментальних досліджень, ІЧ-спектральні вимірювання, інтерпретація ІЧ-, 1H, 
19F ЯМР-, мас-спектрів виконані особисто автором. Постановка завдань, 

обговорення отриманих результатів, формулювання основних положень та 

висновків здійснені за участю наукового керівника. Рентгеноструктурні 

дослідження проведено у співпраці с д.х.н. Фонарь М.С. і д.ф.-м.н. Кравцовим В.Х. 

(Інститут прикладної фізики АН Республіки Молдова, м. Кишинів) та доктором 

філософії Ботошанським М.М. (Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel). 
1H, 19F ЯМР-спектральні дослідження проведено спільно з к.х.н. Пироженко В.В. 

(Інститут органічної хімії НАН Україні, м. Київ). Мас-спектральні дослідження 

проведено спільно з к.х.н. Ракиповим І.М. (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. 

Богатського НАН Україні, м. Одеса). Біохімічні дослідження були виконані на базі 

Інституту стоматології АМН Україні (м. Одеса) у співпраці с д.м.н., проф., член-кор. 

НААН України Левицьким А.П. і д.м.н., проф. Деньгою О.В.. Співавторами 

наукових публікацій є науковий керівник та науковці, які брали участь у вивченні 

фізико-хімічних та біологічних властивостей, описаних у роботі речовин.  

Апробація результатів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи 

доповідався на науково-практичній конференції з міжнародною участю молодих 

вчених та студентів «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», 

присвяченої 100-річчю з дня народження К.Д. Двужильної (Одеса, 2013), XIV 

наукової конференції «Львівські хімічні читання – 2013» (Львів, 2013), XII з’їзді 

Всеукраїнського лікарського товариства (Київ, 2013), науково-практичної 

конференції «Сучасні аспекти медицини і фармації півдня України» (Одеса, 2013), 

Української науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня 

народження проф. П.О. Петюніна «Проблеми синтезу біологічно-активних речовин 

та створення на їх основі лікарських субстанцій» (Харків, 2014), міжнародної 

конференції “The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the 

foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova” 

(Chisinau, Moldova, 2014), XIX Української конференції з неорганічної хімії за 

участю закордонних учених (Одеса, 2014), Науково-практичної конференції з 

міжнародною участю молодих вчених та студентів «Сучасні теоретичні та практичні 

аспекти клінічної медицини», присвяченої 85-риччю з дня заснування студентського 

наукового товариства в ОНМедУ (Одеса, 2015), УХХХIІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції З міжнародною участю «Ліки – людини. Сучасні проблеми 

фармакотерапії і призначення лікарських засобів» (Харків, 2015). 
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Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових робіт, у тому 

числі 9 статей у фахових виданнях, 9 тез доповідей, а також одержано 1 патент 

України на винахід і 1 патент України на корисну модель.  

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 3 додатків (19 с.). 

Обсяг дисертації складає 139 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 24 

таблицями (42 с.) та 26 (27 с.) рисунками. Список використаних джерел містить 168 

найменувань, з них 63 кирилицею та 105 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 Розділ 1. Карієс зубів: етіологія, патогенез, фторидні компоненти засобів 

профілактики та лікування (огляд літератури). Проаналізовані та узагальнені 

літературні джерела щодо проблеми карієсу як одного із найбільш розповсюджених 

захворювань, методів фторидної профілактики і лікування цієї патології. Розглянуто 

існуючі фторидні компоненти засобів лікування карієсу, а також методи синтезу, 

особливості структурної організації, фізико-хімічні та біологічні властивості 

гексафторосилікатів з органічними катіонами. Вказана група сполук завдяки своїм 

властивостям (розчинність у воді, висока схильність до гідролізу з утворенням 

фторид-іонів і розчинної форми діоксиду кремнію, яка каталізує оклюзію тубул 

дентину) розглядається в останні роки в якості нових перспективних 

карієспротекторних і гіпосенситивних агентів.  

 Розділ 2. Матеріали і методи. Синтез гексафторосилікатів. Містить 

відомості про кваліфікацію вихідних реагентів, опис методик синтезу цільових 

продуктів, фізико-хімічних методів аналізу та біологічних досліджень, програмному 

забезпеченні, які використані при виконанні досліджень. Синтез 

гексафторосилікатів з біоактивними органічними катіонами здійснювали шляхом 

взаємодії метанольних розчинів органічних основ або відповідних гідрохлоридів 

(хлоридів) і розчином 45 %-вої кремнефтороводневої кислоти:  

 

H2SiF6 + 2L → (LH)2SiF6,                                                                                    (1) 

  

H2SiF6 + 2(LH)Cl → (LH)2SiF6 + 2HCl.                                                              (2) 

 

 Схема (1) була використана для синтезу гексафторосилікатів 

функціоналізованих похідних піридинію складу [2,6-(HOCH2)2C5H3NH]2SiF6 (I), [2-

CH3-3-OH-4,5-(HOCH2)C5HNH]2SiF6 (II), (2-Br-6-CH3C5H3NH)2SiF6·H2O (III), 

дипіридинію (4,4´-DipyH2)SiF6 (IV), (2,2´-DipyH2)SiF6 (Vа), карбоксипіридинію [n-

HO(O)CC5H4NH]2SiF6 (n = 2, VI; n = 3, VII; n = 4, VIII), схема (2) – для синтезу 

солей цетилпіридинію (C21H38N)2SiF6 (IX), хлоргексидину (C22H32Cl2N10)SіF6 (X), 

полігексаметиленгуанідинію (C21H45N9)(SiF6)1.5 (XI). Вихід усіх гексафторосилікатів 

близький до кількісного, проте реакція синтезу солі Vа супроводжується 

отриманням також незначної кількості побічного продукту – молекулярного 

комплексу цис-[SiF4(2,2´-Dipy)] (Vб): 
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SiF6
2– + 2,2´-Dipy → ціс-[SiF4(2,2´-Dipy)] + 2HF.                                              (3) 

 

 Основні кристалографічні характеристики деяких синтезованих комплексів 

наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1. 

Основні кристалографічні характеристики сполук I – Vб 

 

Сп-ка Пр.гр., 

Z 

Параметри елементарної комірки 

a, Å b, Å c, Å α, º β, º γ, º 

I C2/m 

2 

6.7516(6) 12.6150(8) 9.9183(7) 90 101.286(7) 90 

II C2/c 

4 

17.541(3) 13.3306(18) 9.3848(18) 90 115.71(2) 90 

III P-1 

1 

7.075(1) 8.187(2) 8.542(2) 72.05(2) 80.18(2) 73.42(2) 

IV Pbcn 

4 

11.897(2) 7.188(2) 12.882(3) 90 90 90 

Vа I2/a 

4 

12.396(4) 6.6042(7) 13.475(3) 90 92.46(4) 90 

Vб P21/n 

4 

7.1895(2) 9.1687(4) 16.2498(5) 90 98.185(3) 90 

 

Розділ 3. Будова гексафторосилікатів. В процесі синтезу були виділені 

монокристали гексафторосилікатів I – Vа і комплексу Vб, для яких був проведений 

РСА. Кристалічні структури сполук I – Vа, б представлені на рис. 1. Комплекси I – 

Vа кристалізуються в центросиметричних просторових групах C2/m (I), C2/c (II), P-

1 (III), Pbcn (IV), I2/a (Vа), аніон SiF6
2– знаходиться в центрі інверсії. Факт 

протонування піридинових атомів азоту в I – Vа чітко виявляється в збільшенні 

кутів C–N–C в ароматичних циклах, які знаходяться в інтервалі значень 122.2(2) – 

124.2(3) º. Аніони в структурах I – Vа мають геометрію викривленого октаедра з 

довжинами зв’язків Si–F у межах 1.653(5) – 1.706(2) Å, катіони і аніони об’єднані за 

допомогою міцних міжіонних Н-зв’язків NH∙∙∙F (рис. 1). Крім того, в структурах 

гексафторосилікатів реалізуються Н-зв’язки з ОН-групами катіонів (I, II) і молекул 

води (III), контакти O∙∙∙Br (III), а також багаточисельні короткі контакти CH∙∙∙F і 

«стекінг-взаємодії» (IV, Vа).    

Як випливає з даних РСА, для більшості вивчених у цій роботі структур, а 

саме для I, II, IV і Vа, притаманна кореляція: атоми фтору найбільш довгих 

ковалентних зв'язків Si–F включені в найбільш міцні Н-зв'язки XH∙∙∙F (X = N, O), 

тоді як найбільш короткі зв'язки Si–F знайдені для атомів фтору, що не беруть 

участь в Н-зв'язках. Найбільш чітко ця тенденція простежується у випадку 

комплексів IV і Vа, в структурах яких реалізується один сильний Н-зв'язок 

N(1)H∙∙∙F(3) (рис. 1). Так, відстані Si–F(3) складають 1.7052(19) і 1.7054 (10) Å і 
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помітно перевищують довжини зв'язків Si–F(1) і Si–F(2) (1.6637 (16) – 1.6750(11) Å), 

атоми фтору яких не включені до Н-зв'язків. У свою чергу, коливання ν(SiF) і δ(SiF2) 

аніонів SiF6
2– у ІЧ-спектрах I – Va фіксуються в характеристичних областях спектрів 

740 – 680 см–1 і 485 – 425 см–1 відповідно, причому розщеплення смуг коливань 

ν(SiF) (II), і δ(SiF2) (III – Vа) на два компоненти відображає встановлений методом 

РСА факт зниження симетрії аніону щодо ідеалізованої Oh внаслідок ефектів Н-

зв'язків. 

 

 

I II 

 
 

III IV 

  

Vа Vб 

 

 Рис. 1. ORTEP-діаграми формульних одиниць комплексів I – Vа, б 

 

 Несподіваний результат вивчення продукту синтезу сполуки Vа полягає в 

тому, що отримана кристалічна маса містила кристали двох різних типів – солі Vа 

як  основної форми з незначною домішкою комплексу Vб. Факт отримання 

комплексу Vб підтверджений також даними ЯМР 19F: спектр Vб в розчині 

хлороформу очікувано відповідає спіновій системі А2B2, δ(FA) = –125,20 м.д., δ(FB) =  

–148,38 м.д., J(FAFB) = 15,0 Гц (рис. 2).    
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Рис. 2. Триплетна структура сигналів ЯМР 19F хелатного комплексу Vб  

 

Очевидно, що можливість отримання схильного до гідролізу комплексу Vб в 

«водних» умовах синтезу забезпечується хелатним ефектом ліганду, який стабілізує 

цис-структуру  комплексу. 

 Оскільки спроби отримати монокристалічні зразки гексафторосилікатів 

цетилпіридинію (IX), хлоргексидину (X) і полігексаметиленгуанідинію (XI) не 

призвели до успіху, висновок про їх вірогідну будову був зроблений на підставі 

даних ІЧ-спектроскопії і ЯМР 1H, 19F. Смуги валентних і деформаційних коливань 

ν(SiF) і δ(SiF2) аніону SiF6
2– виявляються в характеристичних ділянках ІЧ-спектру 

IX при 739 і 482 см–1, причому синглетний характер коливань може вказувати на 

близькість симетрії аніону до правильної Оh. Ймовірно, що це є наслідком 

відсутності в структурі IX міцних міжіонніх Н-зв’язків, реалізація яких, як правило, 

супроводжується викривленням геометрії аніону SiF6
2–. 

 

 

Рис. 3. Спектр ЯМР 1H сполуки IX 

      Спектр ЯМР 1H сполуки IX 

(рис. 3) в розчині d-хлороформу 

представлений мультиплетами при 

0.87, 1.24, 1.90, 4.70, 8.05, 8.49, 8.95 

м.д., що відносяться до протонів 

груп СН3 (3Н), Bulk-СН2 (26Н),  β-

СН2 (2Н), α-СН2 (2Н), b,b´-CH (2Н), 

c-CH (1Н), a,a´-CH (2Н) катіону 

цетилпіридинію:  

 

У спектрі ЯМР 19F IX синглетний 

резонансний сигнал аніону SiF6
2– 

фіксується при –133.79 м.д.   

 

 Валентні ν(NH), ν(N+H2) і деформаційні δ(N+H2) коливання катіонів в ІЧ-

спектрах гексафторосилікатів X і XI реєструються при 3400–3180 і 1640 – 1630 см-1; 

розмитий характер максимумів смуг ν(NH) и ν(N+H2) може вказувати на участь груп 

=NH и –N+H2 в Н-зв’язках NH···F з атомами фтору аніонів SiF6
2–.  

В свою чергу інтенсивні смуги коливань ν(SiF) і δ(SiF2) аніонів виявляються при 

744, 734 і 482 см-1  відповідно. Низька розчинність X і XI у хлороформі не дозволила 

провести реєстрацію спектрів ЯМР 19F солей в середовищі вказаного розчинника. У 



8 

спектрах сполук X і XI в розчині диметилсульфоксиду (ДМСО) аніону SiF6
2– 

відповідають сигнали при –136.70, –135,09 м.д., відповідно. Поряд з сигналом 

аніону SiF6
2–, у спектрі XI фіксується також сигнал при –123,14 м.д., віднесений до 

екваторіальних атомів фтору аніону [SіF5(ДМСО)]– – продукту сольволізу аніону 

SiF6
2– за схемою: 

 

SiF6
2– + ДМСО → [SiF5(ДМСО)]– + F–.                                                                  (4) 

 

Можливість реалізації рівноваги (4) забезпечується дуже високою донорною 

здатністю ДМСО: донорне число ДМСО по Гутману DNSbCl5 = 29,8 – одне з 

найбільш високих для неводних розчинників. 

За відсутності прямих структурних даних інформація щодо будови комплексів 

IX – XI може бути отримана також з залученням даних про їх відносну термічну 

стійкість. Зокрема, будова солі  IX  формально близька до «іонних рідин», тобто 

іонних сполук, температура кипіння яких близька до кімнатної. В той же час за 

даними термічного аналізу ця сполука піддається фазовому переходу при   

tмакс = 48 °С і плавиться при tмакс =  104 °С (ендо-ефекти без втрати маси зразка) з 

подальшими ефектами термічного розкладу (рис. 4). 
 

 
 

       Рис. 4. Крива ДТА сполуки IX 

Помітно вище значення точки 

плавлення для IX в порівнянні з 

класичними «іонними рідинами» 

типу четвертинних солей піридинію 

може бути обумовлено реалізацією в 

структурі солі контактів С–Н···F, які 

стабілізують цю сполуку. Сіль X 

відрізняється від солі IX помітно 

вищою термічною стійкістю: 

термічне розкладання X з виділенням 

в газову фазу HF, SiF4 і продуктів 

деструкції хлоргексидину 

починається при 270 °С. Підвищена  

термічна стійкість X в порівнянні з 

IX пояснюється тим, що в структурі 

X можлива реалізація великої 

кількості міцних міжіонних зв’язків 

NH···F за участю груп =NH і 

–N+H2 як Н-донорів (у складі катіону хлоргексидину – дванадцять Н-донорних 

центрів). Вказані взаємодії NH···F надають помітно більш значний стабілізуючий 

ефект в порівнянні з контактами С–Н···F. Комплекс XI характеризується порівняно  

невисокою термічною стійкістю і починає розкладатися при 100 оС, проте, судячи з 

даних літературних джерел, низька термічна стабільність характерна для похідних 

полігексаметиленгуанідинію і не може бути пов’язана з ефектами Н-зв’язків.        

 Розділ 4. Розчинність і гідроліз гексафторосилікатів. Розчинність у воді – 

одна із найбільш важливих фізико-хімічних характеристик ліків, яка має ключове 
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значення при вирішенні завдань дозування і транспорту лікарських засобів, 

анестезіології. Оскільки розрахункові методи типу QSPR і аналогічні моделі не 

можуть бути використані для кількісного аналізу іонних сполук, актуальним є 

пошук емпіричних взаємозв’язків між будовою і розчинністю гексафторосилікатів з 

органічними «онієвими» катіонами. Раніше було встановлено, що розчинність у воді 

гексафторосилікатів із заміщеними катіонами піридинію корелює з параметром h: 

       
h = n/d(D···A)ср.,                                                                                                     (5) 

 

де n – число коротких міжіонних контактів (D···A ≤ 3,2 Å, сильні і середні Н- 

зв’язки), d(D···A)ср. – середня відстань донор-акцептор в структурі комплексу.  

         В табл. 2 наведені значення розчинності вивчених у роботі 

гексафторосилікатів, а також деяких раніше вивчених сполук і величини параметру 

h, розраховані з даних РСА для структурно охарактеризованих солей.     

Таблиця 2. 

 Розчинність у воді і величини параметру h гексафторосилікатів  

Сполука Розчинність,  

мол. %, 25 °С 

h,  

Å–1 

(2-CH3C5H3NH)2SiF6 11,60 0,71 

[2,6-(CH3)2C5H3NH]2SiF6 9,90 0,72 

[2,6-(HOCH2)2C5H3NH]2SiF6 (I) 2,52 1,04  

[2-CH3-3-OH-4,5-(HOCH2)C5HNH]2SiF6 (II) 0,89 1,68 

(2-Br-6-CH3C5H3NH)2SiF6·H2O (III) 2,01 1,42 

(2,2′-DipyH2)SiF6 * (IV) 10,58 0,37  

(4,4′-DipyH2)SiF6 (Va) 0,36 0,37  

[2-HO(O)CC5H4NH]2SiF6 (VI) 5,33 0,76 

[3-HO(O)CC5H4NH]2SiF6 (VII) 3,33 1,09 

[4-HO(O)CC5H4NH]2SiF6 (VIII) 0,80 1,08 

(C21H38N)2SіF6  (IX) 0,15 – 

(C22H32Cl2N10)SіF6 (X) ≤ 0,01 – 

(C21H45N9)(SiF6)1.5 (XI) ≤ 0,01 – 

* Містить незначну домішку комплексу цис-[SiF4(2,2´-Dipy)] 

 

 Як випливає з даних табл. 2, для солей піридинію спостерігається очікувана 

чітка тенденція до зменшення розчинності із збільшенням числа Н-донорів в їх 

складі (збільшення параметру h). Таким чином, зменшення розчинності при 

переході від солей 2-метил- і 2,6-диметилпіридинію до сполук I і II пов’язано з 

появою ОН- донорних груп в структурі катіонів, що беруть участь в утворенні Н-

зв’язків ОН···F з аніонами SiF6
2–. Аналогічний ефект  спостерігається для гідрату 

III, він обумовлений тією ж причиною: включення молекули води в систему Н-

зв’язків як подвійного Н-донору і Н-акцептору (рис. 1) забезпечує додаткову 
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стабілізацію солі (зростання величини параметру h). Відзначимо, що факт істотних 

відмінностей (на порядок) в розчинності ізомерних сполук IV і Vа не може бути 

пояснений в рамках використаних уявлень про взаємозв’язок розчинності солей і 

характеристик Н-зв’язків (солі ізомерних дипіридинієвих катіонів мають однакове 

значення параметру h). Очевидно, що це є наслідком дії неврахованих у 

використаній простій моделі інших структурних факторів. На відміну від солей I – 

Vа, в структурі солі цетилпіридинію IX міцні міжіонні Н-зв’язки мають бути 

відсутніми (можуть спостерігатися слабкі взаємодії між аніоном SiF6
2– і С–Н 

групами), і порівняно низька розчинність IX може бути пояснена помітним 

ліпофільним ефектом цетильного радикалу –C16H33. Вельми показова вкрай низька 

розчинність у воді гексафторосилікатів з полігуанідиновими катіонами X і XI, 

оцінені значення якої складають ≤ 0,01 мол. %. Хоча ці сполуки структурно 

відрізняються від солей піридинію, наявність у складі їх катіонів великого числа Н-

донорних центрів (наприклад, 12 Н-донорів у випадку катіону хлоргексидину) є, 

очевидно, основним чинником, що забезпечує низьку розчинність X і XI внаслідок 

утворення множинних Н-зв’язків NH···F, які стабілізують комплекси. Отримані дані 

по розчинності «онієвих» гексафторосилікатів є, з деякими обмовками, ілюстрацією 

так званого «правила 5» Ліпінського, яке передбачає низьку розчинність і абсорбцію 

сполук, в структурі яких число Н-донорів NH > 5.    

 Дані про міру гідролізу «онієвих» гексафторосилікатів в розбавлених водних 

розчинах раніше відомі не були. На користь реалізації процесів гідролізу за схемами 

(6, 7) у водних розчинах гексафторосилікатів свідчать дані рН-метрії для вивчених 

нами солей дипіридинію (IV, Va), карбоксипіридинію (VI – VIII), цетилпіридинію 

(IX), полігуанідинію (X, XI): 

 

SiF6
2– + 4H2О ⇄ Si(OH)4 + 6F– + 4H+,                                                             (6) 

  

LH+ + H2О ⇄ L + H3О
+.                                                                                                                                             (7) 

          

Для 0,001 М розчинів солей значення рН досить консервативні відносно зміни 

природи катіону і знаходяться в межах 2,95 – 3,25, причому свій вклад в зміну рН 

розчинів вносять рівноваги гідролізу як аніону (6), так і катіону (7). Насичені водні 

розчини усіх вивчених гексафторосилікатів дають позитивний ІЧ-спектроскопічний 

тест на наявність кремнієвої кислоти: у спектрах реєструється інтенсивна смуга 

поглинання ν(Si–O) з максимумом близько 1100 см-1. У спектрах ЯМР 19F таких 

розчинів, поряд з сигналом аніону SiF6
2– (δ(F) ~ –130 м.д., J(29Si–19F) = 107,6 Гц), 

з’являється малоінтенсивний сигнал з δ(F) ~ –129 м.д., віднесений до екваторіальних 

атомів фтору F1 аніону [SiF5(H2О)]– – продукту першої стадії гідролізу аніону SiF6
2–: 

 

 SiF6
2– + H3О

+ ⇄ [SiF5(H2О)]– + HF.                                                                        (8) 

       

Ступінь гідролізу α гексафторосилікатів I, II, IV, VI – VIII і (NH4)2SіF6, яка 

визначена з використанням методу спектрофотометрії для 110–4 М водних розчинів 
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солей, стабільно висока і досягає в окремих випадках практично кількісних значень  

(90,3 – 99,1 %). Ступінь гідролізу солей Vа, IX – XI визначити не вдалося через 

інтенсивну опалесценцію реакційних розчинів. Діоксид кремнію, що утворюється в 

процесі гідролізу (6), є каталізатором утворення осаду фосфату і фториду кальцію із 

слини і забезпечує пролонгований характер процесу оклюзії тубул дентину. При 

цьому, як відомо з літературних джерел, кислотний характер водних розчинів 

гексафторосилікатів викликає травлення поверхні дентину і її покриття стабільним 

шаром фосфату (фториду) кальцію. В свою чергу, висока ступінь конверсії іонів 

SiF6
2– в кремнієву кислоту (діоксид кремнію) в розбавлених водних розчинах 

передбачає, згідно з схемою (6), ефективне вивільнення фторид-іонів – основного 

чинника, що забезпечує карієспротекторний ефект вивчених сполук.       

 Розділ 5. Біологічна активність гексафторосилікатів. Як було відмічено, 

вибір гексафторосилікатів з біологічно активними катіонами як об’єкта досліджень 

був продиктований можливістю посилення карієспротекторної дії фторидних 

компонентів в результаті специфічних ефектів (фармакологічних, фізико-хімічних) 

катіонів. При цьому вказані комплексні солі, як і прості фториди, проявляють 

біоцидну активність, що є одним із чинників карієспротекторної дії фторидних 

сполук.    

 Для дослідження карієспротекторної дії були обрані фторид натрію NaF (1), 

гексафторосилікати амонію (NH4)2SiF6 (2), хлоргексидину (C22H32Cl2N10)SіF6 (3), 

полігексаметилгуанідинію (C21H45N9)(SiF6)1.5 (4), цетилпіридинію (C21H38N)2SіF6 (5), 

піридоксину (C8H12NО3)2SiF6 (6). Солі були введені до складу мукозо-адгезивного 

гелю, який включав наступні компоненти (мас. %): фторпрепарат (x), екстракт м'яти 

4 %-вий на 50° спирті (10), бензоат натрію (2), карбоксиметилцелюлоза, натрієва 

сіль (4), вода дистильована (до 100). Кількість введеного гексафторосилікату 

залежала від масової частки фтору в препараті, але за умови однакового його вмісту 

в гелі, рівного 0,68 мг/мл. Результати визначення впливу оральних гелів із 

гексафторосилікатами на біохімічні характеристики пульпи зубів щурів свідчать про 

те, що у щурів, які отримували карієсогенний раціон (КГР), в пульпі достовірно 

знижується активність лізоциму (в 10 разів) і в 2,4 рази зростає активність кислої 

фосфатази (КФ). Це призводить до істотного зниження минералізуючого індексу 

(МІ). Аплікації гелів, що містять гексафторосилікати, призвели до достовірного 

збільшення (в 2 – 3 рази) активності лужної фосфатази (ЛФ). В результаті 

застосування гелів з фторпрепаратами нормалізувався МІ, причому в деяких групах 

(КГР + 5, КГР + 6) він навіть перевищив показник у контрольних тварин (77,5±6,8, 

104,8±9,4, 100,5±9,1 відповідно) (рис. 5).  

Розрахунок карієспрофілактичної ефективності (КПЕ) вивчених 

фторпрепаратів проводили за формулою: 

 

КПЕ = [(К–О)/К]х100 %,  (9) 

 

де К – число каріозних уражень у середньому на 1 щура, що знаходиться на КГР, О 

– число каріозних уражень у середньому на 1 щура, яка одержує КГР + 

фторпрепарат. 
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Рис. 5. Показник мінералізуючого індексу (МІ) у щурів які утримувались на 

карієсогенному раціоні під впливом гексафторосилікатів. Примітки: К – контроль; 1 

– NaF; 2 – (NH4)2SiF6; 3 – (C22H32Cl2N10)SiF6; 4 –(С21Н45N9)(SiF6)1,5; 5 – (C21H38N)2SiF6; 

6 – (C8H12NО3)2SiF6; * – різниця з КГР достовірна (р ˂ 0,05). 

 

Отримані дані (рис. 6) вказують на те, що усі фторпрепарати достовірно знижують 

число каріозних уражень і їх глибину, причому гексафторосилікати достовірно 

перевищують за всіма показниками фторид натрію і забезпечують КПЕ практично 

до 80 %. 
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Рис. 6. Карієспрофілактична ефективність (КПЕ, %) дії гексафторосилікатів у щурів 

які утримувались на карієсогенному раціоні. Примітки: 1 – NaF; 2 – (NH4)2SiF6; 3 – 

(C22H32Cl2N10)SiF6; 4 – (С21Н45N9)(SiF6)1,5; 5 – (C21H38N)2SiF6; 6 – (C8H12NО3)2SiF6; * – 

різниця з NaF достовірна (р ˂ 0,05). 

 

Дані біохімічних тестів (вміст в сироватці крові загального білка та активність 

лізоциму, біохімічні маркери запалення, «печінкові» маркери) показали практично 

повну відсутність токсичних ефектів гексафторосилікатів в заданому дозуванні (1,36 

мг фтору/кг на день) і при аплікаційному способі введення.  
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  Відповідно до результатів вивчення гострої токсичності IX у щурів при 

пероральному шляху введення, ця сполука належить до IІІ класу токсичності (ЛД50 

204,43 мг/кг, помірнотоксичні сполуки). Розрахункові показники токсичності і 

небезпеки IX для людини показують, що він не представляє особливої небезпеки і 

для людей.  

Нами був проведений аналіз потенційної біологічної активності 

гетероциклічних основ (піридин і його заміщені похідні, дипіридини), що формують 

відповідні катіони гексафторосилікатів, які охарактеризовані в цій роботі і вивчені 

раніше, з використанням програми PASS. Відомо, що стимуляція слиновиділення 

відіграє важливу роль у лікуванні та профілактиці карієсу: слина забезпечує 

підтримання нормального стану органів і тканин порожнини рота. Показано, що усі 

вивчені структури володіють можливою стимуляцією слиновиділення (Рa > 0,5; рис. 

7). Крім того, найбільш важливою лінією захисту слизової оболонки є її імунітет, 

який підтримується в ротовій порожнині за допомогою великого набору клітинних і 

гуморальних факторів. Результати аналізу вірогідності імуностимулюючої 

активності сполук показали досить високу ймовірність наявності зазначеної 

активності для більшості з структур (Рa > 0,5; рис. 8).  

 
1 – C5H5N, 2 – 2-CH3C5H4N, 3 – 2,6-(CH3)2C5H3N, 4 – 2,2′-Dipy, 5 – 4,4′-Dipy, 6 – 2-Br-6-CH3C5H3N, 

7 – 2,6-(HOCH2)2C5H3N, 8 – 2-HO(O)CC5H4N, 9 – 3-HO(O)CC5H4N, 10 – 4-HO(O)CC5H4N, 11 – 

бензімідазол, 12 – 2-H2NC5H4N, 13 – 3-H2NC5H4N, 14 – 2,5-(HOOC)2C5H3N, 15 – 2,6-

(HOOC)2C5H3N,  16 – 2-амінобензімідазол, 17 – 2,6-(HOCH2)2C5H3N. 

 

Рис. 7. Імовірність активності стимуляції слиновиділення (а) і імуностимулюючої 

активності (б) гетероциклічних основ за результатами комп'ютерного скринінгу: Рa – 

розрахункові оцінки ймовірності наявності виду активності; Рі – розрахункові оцінки 

вірогідності відсутності виду активності. 
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1 – C5H5N, 2 – 2-CH3C5H4N, 3 – 2,6-(CH3)2C5H3N, 4 – 2,2′-Dipy, 5 – 4,4′-Dipy, 6 – 2-Br-6-CH3C5H3N, 

7 – 2,6-(HOCH2)2C5H3N, 8 – 2-HO(O)CC5H4N, 9 – 3-HO(O)CC5H4N, 10 – 4-HO(O)CC5H4N, 11 – 

бензімідазол, 12 – 2-H2NC5H4N, 13 – 3-H2NC5H4N, 14 – 2,5-(HOOC)2C5H3N, 15 – 2,6-

(HOOC)2C5H3N,  16 – 2-амінобензімідазол, 17 – 2,6-(HOCH2)2C5H3N. 

 

Рис. 8. Імовірність імуностимулюючої активності гетероциклічних основ за 

результатами комп'ютерного скринінгу: Рa – розрахункові оцінки ймовірності 

наявності виду активності; Рі – розрахункові оцінки вірогідності відсутності виду 

активності. 

З метою розширення кола сполук з корисним, у контексті завдань цього 

дослідження, комплексом біологічних властивостей нами була зроблена спроба 

дизайну нових похідних піридину і дипіридинів, що володіють протизапальною 

активністю. Вибір вищевказаних об'єктів дослідження обумовлений, по-перше, 

важливою функцією протизапальних агентів в терапії та профілактиці карієсу, а 

також тим, що гексафторосилікати піридинію і дипіридинію мають досить високу 

розчинність у воді. В якості основи нами були відібрані структури піридину, 2,2´-

дипіридину, 4,4´-дипіридину, 2,2´-дипіридинкетону, 4,4´-дипіридинкетону. Серед 

функціональних груп були обрані залишки оцтової та α-пропіонової кислот – 

класичні фрагменти препаратів з протизапальною активністю. За допомогою 

комп’ютерного скрінінгу було проаналізовано 138 структур похідних оцтової та 

пропіонової кислот, 63 з яких показали досить високу імовірність протизапальної 

активності (Ра > 0,5). 

У колі нових похідних піридину, 2,2´-, 4,4´-дипіридинів і 2,2´-, 4,4´-

дипіридинкетонів, які містять фрагменти оцтової та α-пропіонової кислот, більш 

висока ймовірність протизапальної активності очікується для похідних α-

пропіонової кислоти. Розташування залишку пропіонової кислоти в γ-положенні 

щодо N-атома істотно підвищує вірогідність протизапальної активності. Результати 

дослідження відкривають певні перспективи в спрямованому синтезі нових 

протизапальних препаратів і можливість отримання на їх основі «онієвих» 

гексафторосилікатів для використання в якості карієспротекторних агентів в 

стоматологічній практиці. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вперше представлені обґрунтування і 

експериментальне вирішення наукової задачі, що відноситься до синтезу нових 

карієспротекторних агентів – гексафторосилікатів з органічними катіонами, які 

проявляють біологічну активність. З використанням результатів біохімічних методів 

виявлені гексафторосилікати з високою карієспротекторною активністю, дані 

комп'ютерного моделювання використані для пошуку нових гетероциклічних 

структур з потенційною протизапальною активністю в якості компонентів 

карієспротекторних агентів. 

1. Запропоновано раціональні методи синтезу гексафторосилікатів шляхом 

взаємодії гетероциклічних основ або відповідних «онієвих» хлоридів з 

кремнефтористоводневою кислотою у мольних співвідношеннях 1 : 2 і 1 : 3 

відповідно. 

2. Іонну будову синтезованих сполук встановлено методами ІЧ-, ЯМР 1Н, 19F-

спектроскопії, структура солей 2,6-(гідроксиметил)піридинію, 4,5-(гідроксиметил)-

2-метил-3-ол-піридинію, 2-бромо-6-метилпіридинію, 4,4'-, 2,2'-дипіридинію 

об'єктивно визначена методом рентгеноструктурного аналізу. У структурах 

гексафторосилікатів системи Н-зв'язків з участю фторолігандів, NH+-, OH-груп і 

молекул води виконують основну структуроорганізуючу і стабілізуючу функцію.  

3. Розчинність у воді «онієвих» гексафторосилікатів знаходиться в межах 

10,58-0,01 мол. %, визначається природою «онієвого» катіона і у випадку солей 

піридинію антибатно корелює з числом Н-донорів у структурі катіона. 

4. Встановлено, що ступінь гідролізу гексафторосилікатів амонію, піридинію і 

4,4'-дипіридинію для 110–4 М водних розчинів становить 90,3-99,1 %, 

наближаючись в окремих випадках до кількісних значень. 

5. На підставі результатів PASS-прогнозу встановлена висока вірогідність 

стимуляції слиновиділення і імуностимулюючої активності для всіх 

гетероциклічних основ, що входять до складу катіонів вивчених 

гексафторосилікатів. Введення до складу молекул піридину 2,2'-, 4,4'-дипіридинів, 

2,2'-, 4,4'-дипіридинкетонів залишків оцтової та пропіонової кислот призводить 

утворення нових гетероциклічних структур з високою ймовірністю прояву 

протизапальної активності, які можуть знайти застосування в спрямованому синтезі 

нових препаратів з карієспротекторною і протизапальною дією. 

6. Експериментально встановлено, що всі вивчені гексафторосилікати 

проявляють високу карієспрофілактичну ефективність (до 80 %), достовірно 

знижуючи кількість каріозних уражень і їх глибину при одночасному суттєвому 

поліпшенні біохімічних параметрів пульпи зубів. 

7.  Для поглиблених фармацевтичних і фармакологічних досліджень як 

високоактивний і відносно малотоксичний карієспротекторний агент рекомендовано 

гексафторосилікат цетилпіридинію. 
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АНОТАЦІЯ  

 Продан О.В. «Синтез, будова, фізико-хімічні властивості і біологічна 

активність «онієвих» гексафторосилікатів». – На правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за 

спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. – Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, Міністерство 

охорони здоров'я України, Львів,  2017. 

Дисертацію присвячено систематичному вивченню гексафторосилікатів з 

органічними «онієвими» катіонами, які володіють біологічною активністю, у 

контексті їх використання у якості нових ефективних карієспротекторних агентів. 
Запропоновані способи синтезу гексафторосилікатів піридинію, дипіридинію і 

полігуанідинію, які призводять до утворення цільових продуктів з практично 

кількісним виходом. Комплекси охарактеризовані методами елементного аналізу, 
1H, 19F ЯМР, ІЧ-спектроскопії, мас-спектрометрії, потенціометрії, термогравіметрії, 

кристалічна структура 5 гексафторосилікатів встановлена методом РСА. В 

структурах солей  основну структуроорганізуючу і стабілізуючу функцію 

виконують системи Н-зв'язків NHF і OH∙∙∙F. Розчинність гексафторосилікатів у 

воді антибатно корелює з числом Н-донорів у структурі катіона. У розбавлених 

водних розчинах солі піддаються практично кількісному гідролізу з утворенням 

фторид-іонів і розчинної форми діоксиду кремнію, яка каталізує процес утворення 

осаду фосфату кальцію із слини. Виявлена висока карієспрофілактична ефективність 

усіх вивчених гексафторосилікатів (до 80 %), застосування яких одночасно 

забезпечує істотне поліпшення біохімічних показників пульпи зубів.  

 Ключові слова: «онієві» гексафторосилікати, розчинність, гідроліз, 

карієспрофілактична ефективність.      
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АННОТАЦИЯ 

 Продан О.В. Синтез, строение, физико-химические свойства и 

биологическая активность «ониевых» гексафторосиликатов. – На правах 

рукописи. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 15.00.02 – фармацевтическая химия и фармакогнозия. – 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, 

Министерство здравоохранения Украины, Львов,  2017. 

 Диссертация посвящена систематическому изучению гексафторосиликатов с 

органическими «ониевыми» катионами, обладающими биологической активностью, 

в контексте их использования в качестве новых эффективных кариеспротекторных 

агентов. Предложены способы синтеза гексафторосиликатов пиридиния, 

дипиридиния и полигуанидиния, приводящие к целевым продуктам с практически 

количественным выходом. Комплексы охарактеризованы методами элементного 

анализа, 1H, 19F ЯМР, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии, потенциометрии, 

термогравиметрии, кристаллическая структура 5 гексафторосиликатов установлена 

методом РСА. В структурах солей основную структуроорганизующую и 

стабилизирующую функцию выполняют системы межионных Н-связей NHF и 

OHF. Растворимость гексафторосиликатов в воде антибатно коррелирует с числом 

Н-доноров в структуре «ониевого» катиона. В разбавленных водных растворах соли 

подвергаются практически количественному гидролизу с образованием фторид-

ионов и растворимой формы диоксида кремния, катализирующей процесс 

образования осадка фосфата кальция из слюны. Выявлена высокая 

кариеспрофилактическая эффективность всех изученных гексафторосиликатов (до 

80 %), применение которых одновременно обеспечивает существенное улучшение 

биохимических показателей пульпы зубов.  

Ключевые слова: «ониевые» гексафторосиликаты, растворимость, гидролиз, 

кариеспрофилактическая эффективность. 

 

SUMMARY 

 Prodan O.V. Synthesis, physico-chemical properties and biological activity of 

“onium” hexafluorosilicates. – Manuscript.  

 The thesis for scientific degree of the candidate of pharmaceutical sciences in 

specialty 15.00.02 – Pharmaceutical chemistry and pharmacognosy. – Lviv national 

medical university, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2017. 

The present thesis deals with systematic investigations of hexafluorosilicates with organic, 

biologically active cations in view of their use as caries protective agents. The methods of 

synthesis of pyridinium, dipyridinium and polyguanidinium hexafluorosilicates with a 

practically quantitative yield are proposed. The complexes were characterized by 

elemental analysis, 1H, 19F NMR, IR, mass-spectrometry, potentiometry, 

thermogravimetric analysis, X-ray crystallography. The structural study revealed the 

details of the anion binding and solid state supramolecular architectures provided by the 

combination of the plethora of intermolecular interactions including strong charge assisted 



20 

and conventional hydrogen bonds of NH…F, OH…F types along with O…Br contacts and 

- interactions. Hydrogen bond systems were found to play the major role in structural 

organization and stabilization of salts structure. For complexes [2,6-

(HOCH2)2C5H3NH]2SiF6  and [2-CH3-3-OH-4,5-(HOCH2)C5HNH]2SiF6 the involvement 

of hydroxyl groups in the cation – anion H-binding was demonstrated for the first time. 

Singlet type vibration bands ν(SiF) and δ(SiF2) for hexafluorosilicate anions in the IR-

spectra of the salts with cetylpyridinium and guanidine containing cations reflect 

apparently proximity of anions structure to the idealized Oh-symmetry. The 

hexafluorosilicates salts revealed a tendency toward solubility decrease with increase of 

H-donors number in the cations moieties. In the case of cetylpyridinium hexafluorosilicate 

the strong inter-ionic H-bonds must be absent (week interactions between SiF6
2– anion and 

sp2-hybridized C–H groups can be observed) and relatively low solubility of I can be 

explained the substantial lipophilic effect of cetylic radical –C16H33. The solubility data for 

hexafluorosilicates with guanidine containing cations illustrate the so-called Lipinski 

"rule of 5" that predicts the low water solubility and absorption for compounds with the 

number of H-donors NH > 5. The pH values of 0.001 M aqueous solutions of 

hexafluorosilicates are independent from the nature of the cation and are in the range 2.95 

– 3.35, which implies that the solutions are in equilibrium with respect to hydrolysis. In 

dilute water solutions (110–4 М), salts underwent practically quantitative hydrolysis with 

formation of fluoride-ions and soluble form of silicon dioxide, which catalyzed the process 

of formation of calcium phosphate sediment from saliva. High degree of conversion of 

SiF6
2- anions into silicon dioxide (silicic acid) in dilute aqueous solutions facilitates, an 

effective release of fluoride ions, that together with formation of silica, should provide 

caries-protected effect of studied compounds. The results of PASS-screening demonstrated 

the high probability of sialagogue and immunostimulant activity for all heterocyclic bases, 

which entered in compositions of “onium” cations. The data of PASS-screening indicate a 

high probability of the existence of anti-inflammatory activity of pyridine derivatives and 

isomeric 2,2`-, 4,4`-dipyridine and 2,2`-, 4,4`-dipyridineketones, containing the residue of 

acetic and propionic acids. It is shown that the introduction of the second residue of acetic 

acid in the structure of the molecule and the location of propionic acid residue in the γ-

position relative to the pyridine nitrogen atom greatly increases the likelihood of anti-

inflammatory activity. The results of the experimental toxicity study in rats for 

cetylpyridinium hexafluorosilicate (oral route) show that salt refers to the toxicity class III 

(204,43 mg/kg, moderately toxic compound). According to variability of lethal doses, 

cetylpyridinium hexafluorosilicate is referred to compounds having no high potential risk 

of poisoning and development. The estimated rates of toxicity and hazard of 

cetylpyridinium hexafluorosilicate show that it does not represent a special hazard to 

humans. These are relatively low medium lethal dose of absolute toxicity, total toxicity 

index and high indexes of acute toxic effects zone of cetylpyridinium hexafluorosilicate 

under the oral route of administration. All hexafluorosilicates significantly improve 

biochemical parameters in dental pulp of animals and their ability to mineralize, reduce the 

depth and the number of dental caries, provide efficiency of caries prevention up to 80 %.  

Keywords: “onium” hexafluorosilicates, solubility, hydrolysis, caries prevention 

efficiency. 


