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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Безумовно, основним  

завданням фармацевтичної хімії залишається синтез нових речовин, що мають 

фармакологічний потенціал, доведення їх будови і поповнення бібліотек нових 

хімічних речовин. Поряд з дослідженням нових реакцій та пошуком 

принципово нових структур, одним з перспективних напрямків є різноманітна 

модифікація сполук, що застосовуються в медичній практиці або мають 

високий рівень тієї чи іншої фармакологічної активності. З огляду зручності 

модифікації будови та можливості введення різноманітних замісників дуже 

зручним та перспективним є 1,2,4-тріазол-3-тіон. Дослідження похідних, що 

містять в своїй структурі цей базовий фармакофор дуже широко представлені в 

сучасній науковій літературі. Вони проводяться в усьому світі. В Україні ці 

дослідження є традиційними для наукових шкіл Запорізького державного 

медичного  університету, Інституту фармакології та токсикології НАМН 

України та інших. Запорізькими вченими під керівництвом проф. Мазура І.А. 

знайдено та впроваджено лікарський препарат «Тіотріазолін», що має унікальні 

фармакологічні властивості та широко застосовується в медичній практиці. 

Дослідження в цьому напрямку продовжуються і дозволили одержати цікаві 

результати та потенційні активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ) для 

застосування в медицині та ветеринарії (Книш Є.Г., Панасенко О.І та ін.). 

Перспективні речовини для застосування як противірусних, протизапальних та 

аналгетичних агентів одержано проф. Демченком А.М. У світовій науковій 

літературі чимало даних щодо прояву такими речовинами антимікробної та 

протигрибкової активності. 

Здатність до тіон-тіольної таутомерії та легкість внаслідок цього перебігу 

реакцій алкілування використовується багатьма вченими для модифікації 

будови, блокування тіольної групи та одержання нових речовин. Описано 

алкілування тіотріазолів хлорацетатними кислотами, наступні амінування 

нижчими аліфатичними амінами та гідразиноліз, що дозволило посилити або 

змінити спектр активності. При цьому є лише поодинокі відомості щодо 

синтезу та фармакологічної активності продуктів алкілування 1,2,4-тріазол-3-

тіону похідними хлорацетатних кислот. З метою розширення наведених в 

літературі даних та поповнення бібліотеки речовин похідних 1,2,4-тріазол-3-

тіону ми запланували здійснити вибір базових структур 4,5-дизаміщених 1,2,4-

тріазол-3-тіонів та здійснити їх алкілування анілідами хлороцтової кислоти. 

Ще однією перевагою синтезу як ключових інтермедіатів, так і 

запланованої їх модифікації є простота і технологічність, що дозволять без 

додаткових ускладнень здійснити масштабування лабораторної методики 

синтезу та імплементувати її для промислового виробництва. Таким чином 

заплановані дослідження не тільки дозволять одержати нові не представлені в 

літературі речовини, але й при виявленні перспективних АФІ дозволять реально 

відтворити синтез у промислових умовах. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом проблемної 

комісії «Фармація» МОЗ та НАМН України і є фрагментом комплексної 

науково-дослідної роботи Національного фармацевтичного університету за 

темою «Хімічний синтез і аналіз біологічно активних речовин, створення 

лікарських засобів синтетичного походження», «Органічний синтез та аналіз 

БАР, розробка лікарських засобів на основі синтетичних та напівсинтетичних 

субстанцій» (№№ державної реєстрації 0103U000475, 0114U000943). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження був 

вибір на основі досліджень in silico базових структур 1,2,4-тріазол-3-тіону та 

спрямований синтез на їх основі нових потенційних біологічно активних 

речовин (БАР) – анілідів 4,5-дизаміщених (1,2,4-тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевих 

кислот, встановлення їх фізико-хімічних та фармакологічних властивостей і 

проведення досліджень щодо масштабування синтезу найбільш активної 

речовини, розроблення методик контролю її якості та дослідження стабільності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

- на основі аналізу наукових даних та досліджень in silico визначити 

базові структури, що є найбільш перспективними для модифікації і одержання 

нових біологічно активних речовин; провести попереднє планування 

фармакологічного скринінгу; 

– проаналізувати наукові першоджерела для визначення основних 

підходів до формування гетероциклічної системи 1,2,4-тріазол-3-тіонів і 

обґрунтувати стратегію синтезу базових структур – ключових інтермедіатів в 

запланованому синтезі; 

- синтезувати базові структури, що містять в 4 положенні аміногрупу, 

здійснити їх алкілування анілідами хлороцтової кислоти. Визначити оптимальні 

умови синтезу для одержання речовин прийнятної чистоти; 

- здійснити модифікацію аміногрупи у синтезованих речовинах – у 

пірольний залишок конденсацією Пааля-Кнорра; в іліденпохідні – взаємодією з 

ароматичними альдегідами; 

- здійснити синтез 1,2,4-тріазол-3-тіонів з арильними, бензильним та 

алільним замісниками в 4 положенні та провести заміщення тіогрупи з 

застосуванням анілідів хлороцтової кислоти та α-хлорацетофенонів; 

- дослідити можливість та доцільність проведення реакцій з 

використанням ультразвукового синтезу; 

- довести будову синтезованих речовин з використанням елементного 

аналізу та спектроскопії ПМР, довести чистоту хроматографічними методами; 

- за результатами фармакологічних досліджень сформулювати основні 

закономірності залежності фармакологічної активності від особливостей 

хімічної будови, дослідити in silico можливі механізми дії, обрати сполуки-

лідери для поглиблених досліджень; 

- для найбільш активної речовини здійснити масштабування лабораторної 

методики синтезу з урахуванням принципів «зеленої хімії», апробувати цю 

методику в промислових умовах.  
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- розробити методики контролю якості – ідентифікацію, кількісне 

визначення та визначення супутніх домішок та дослідити стабільність найбільш 

активної речовини. 

Об’єкт дослідження – синтез, дослідження фізико-хімічних та 

фармакологічних властивостей нових біологічно активних речовин – похідних 

2,4-дигідро-3H-1,2,4-тріазол-3-тіонів. 

Предмет дослідження – вибір базових структур 2,4-дигідро-3H-1,2,4-

тріазол-3-тіонів для подальшої модифікації з метою спрямованого синтезу на їх 

основі біологічно активних речовин, умови алкілування та синтез нових речо-

вин – анілідів 4,5-дизаміщених (4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіогліколевих кислот 

різними способами, встановлення будови та чистоти синтезованих речовин, 

прогноз потенційної фармакологічної активності та докінгові дослідження, 

планування та аналіз результатів фармакологічного скринінгу, закономірності 

зв’язку «структура-активність», масштабування лабораторної методики синтезу 

для імплементації у промислове виробництво, розробка методик контролю 

якості, дослідження стабільності. 

Методи дослідження. Для синтезу речовин використовувались загальні 

методи традиційного та ультразвукового органічного синтезу, температури 

плавлення синтезованих речовин визначали капілярним методом, структуру 

синтезованих речовин доводили методом спектроскопії ПМР, чистоту – метода-

ми хроматографії (ТШХ, LC/MS), віртуальний скринінг для планування фарма-

кологічних досліджень здійснювався з використанням програми PASS-online, 

докінгові дослідження – програми SCIGRESS (ліцензія 742F6852C191), 

молекулярне моделювання досліджуваних сполук проводилось методами 

молекулярної механіки та напівемпіричними квантово-хімічними методами, з 

використанням програмних пакетів HyperChem 7.5 або SCIGRESS, побудова 

математичної QSAR-моделі проводилась за GA-MLRA методикою з викорис-

танням програми BuildQSAR, при розробці методик контролю якості 

використано хімічні та фізико-хімічні (УФ-, ІЧ-, ПМР-спектроскопія, ВЕРХ) 

методи у відповідності до вимог Державної фармакопеї України. Обробку 

даних здійснювали загальноприйнятими методами статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів. В результаті виконання 

експериментальної частини роботи синтезовано понад 300 нових речовин, 

раніше не описаних в літературі, для яких встановлено основні фізичні, фізико-

хімічні характеристики та доведено будову. Уперше стратегію синтезу 

ключових інтермедіатів обрано з урахуванням можливості подальшого 

впровадження у промислове виробництво. Шляхом алкілування 4-аміно-5-

алкіл-(арил-, тієніл-)-1,2,4-тріазол(4Н)-3-тіонів вперше синтезовано аніліди  

(4-аміно-5-алкіл-(арил-, тієніл-)-1,2,4-тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевих кислот. 

Реакцією Пааля-Кнорра здійснено модифікацію аміногрупи в піролільний 

залишок, що привело до анілідів (4-піроліл-5-алкіл-(арил-, тієніл-)-1,2,4-

тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевих кислот, взаємодією з ароматичними альдегідами 

одержано відповідні основи Шиффа. Вперше здійснено поєднання у молекулі 

фармакофорних фрагментів шляхом алкілування анілідами хлороцтової кислот 
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5-(1H-бензо[d][1,2,3]тріазол-1-іл)-4-феніл-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіону. 

Вперше системно досліджено і експериментально доведено доцільність 

використання ультразвукового синтезу для даного ряду сполук. 

За результатами попереднього in silico скринінгу вперше сплановано та 

досліджено фармакологічну активність синтезованих речовин на предмет 

виявлення протисудомних, аналгетичних, противиразкових (in vivo) та 

протиракових (in vitro) властивостей. Виявлено нові закономірності залежності 

досліджених видів активності від будови синтезованих речовин, в тому числі з 

застосуванням QSAR-аналізу, виявлено первинні та вторинні фармакофори та 

визначено перспективи подальшого цілеспрямованого синтезу БАР в даному 

напрямку. Обрано речовини для поглиблених досліджень. 

Визначено потенційний оригінальний АФІ з противиразковою дією – 

тріазопразол, для якого досліджено масштабування лабораторної методики 

синтезу з урахуванням сучасних наукових підходів, розроблено оригінальні 

методики контролю якості та доведено стабільність при зберіганні протягом 1 

року. 

Наукова новизна проведених досліджень підтверджується патентом 

України на винахід (Пат. № 112867  «Застосування алкілованих похідних 1,2,4-

тріазол-3-тіолу та 1-феніл-1Н-тетразол-5-тіолу як засобів противиразкової дії») 

та 2 патентами на корисну модель (Пат. № 116901 «2-[5-(2-ізопропіл-5-

метилфенілоксиметил)-4-феніл-4R-[1,2,4-триазол-3-ілсульфаніл]-1-арилетано-

ни, що мають протипухлинні властивості» та пат. № 116873 «2-[4-бензил-5-(4-

бромофеноксиметил)-4Н-[1,2,4-триазол-3-ілсульфаніл]-N-арилацетаміди, що 

мають протипухлинну активність» 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Одержані 

в роботі результати є теоретичним підґрунтям для цілеспрямованого синтезу 

БАР з протисудомною, противиразковою, протипухлинною дією серед 

похідних 2,4-дигідро-3H-1,2,4-тріазол-3-тіонів. Встановлені закономірності 

«структура-активність» є вагомими  для фахівців у галузі фармацевтичної та 

медичної хімії. В ході виконання експериментальної частини розроблено 

препаративні методики синтезу речовин, що легко відтворюються і можуть 

бути використані для синтезу структурних аналогів. 

В ході виконання дисертаційної роботи поповнено бібліотеку речовин-

похідних 2,4-дигідро-3H-1,2,4-тріазол-3-тіону та визначено їх фізичні та 

спектральні характеристики.  

Масштабовану методику синтезу та методики контролю якості «сполуки-

лідера» – тріазопразолу апробовано в умовах підприємства ПАТ «Фармак» (акт 

впровадження від 12.06.2018), здійснено синтез субстанції для поглиблених 

досліджень та фармацевтичної розробки лікарської форми. Розроблено 

методики визначення супутніх домішок та кількісного вмісту тріазопразолу. 

Одержано попередні дані щодо стабільності субстанції. 

Одержані в ході роботи результати використовуються в науковому та 

навчальному процесі кафедр фармацевтичної хімії Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова, Запорізького державного медичного 



5 

 

університету, Національного медичного університету ім. М.О.Богомольця, 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я Горбачевського, 

Одеського державного медичного університету (акти впровадження від від 

29.08.2018, 21.08.2018, 28.08.2018, 22.05.2018, 05.06.2018, 22.05.2018 

відповідно). 

Особистий внесок здобувача. При виконанні дисертаційних досліджень 

автором разом з науковим консультантом визначено стратегію та тактику 

проведення експерименту, визначено мету та основні завдання дослідження. 

Дисертантом самостійно проаналізовано сучасну наукову літературу щодо 

методів синтезу та фармакологічної активності похідних 2,4-дигідро-3H-1,2,4-

тріазол-3-тіону, на основі чого обрано базові структури для подальшої хімічної 

модифікації та визначено напрямки цієї модифікації. Дисертантом розроблено 

та апробовано всі синтетичні методики, наведені у дисертації та синтезовано 

переважну більшість описаних в експериментальній частині речовин 

традиційним способом, та всі описані речовини – з застосуванням 

ультразвукового синтезу, інтерпретовано та узагальнено дані фізико-хімічних 

досліджень, здійснено in silico дослідження для планування фармакологічних 

випробовувань та за результатами скринінгу визначено закономірності 

залежності «структура-активність» в ряду синтезованих речовин і обрано 

«сполуки-лідери». Дисертантом самостійно здійснено дослідження щодо 

масштабування методики синтезу тріазопразолу для перенесення на 

промислову ділянку та прийнято участь у її апробації в умовах ПАТ «Фармак», 

прийнято участь у розробці методик контролю якості тріазопразолу та 

дослідженні стабільності. 

Співавторами наукових публікацій є науковий консультант та науковці, 

які брали участь у дослідженні спектральних характеристик та 

фармакологічних властивостей синтезованих сполук, розробці методик 

контролю якості.  

Дослідження фармакологічної активності та токсичності проводились на 

кафедрі фармакології НФаУ (противиразкова, протисудомна, аналгетична) під 

керівництвом проф. Штриголя С.Ю., та проф. Дроговоз С.М., ДУ «Інститут 

фармакології та токсикології НАМН України» (аналгетична та протиазапальна) 

під керівництвом д.б.н. Ядловського О.Є., та Національному інституті раку 

(США, Меріленд, Бетезда) в рамках міжнародної наукової програми 

«Developmental Therapeutic Program». Розробку методик контролю якості 

тріазопразолу здійснювали на базі Державної науково-дослідної лабораторії з 

контролю якості лікарських засобів НФаУ та департаменту з виробництва АФІ 

ПАТ «Фармак». Масштабування синтезу та апробацію методик  контролю 

якості тріазопразолу здійснювали на базі департаменту з виробництва АФІ ПАТ 

«Фармак».  

Крім наукового керівника консультативну допомогу при проведенні до-

сліджень надавали проф. А.М. Демченко (синтез речовин), проф. Л.О. Перехода 

(молекулярний докінг), доц. І.В. Драпак (QSAR-дослідження),  
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к.ф.н. С.М. Губар (розробка методик контролю якості), к.ф.н. В.М. Кушнірук 

(масштабування синтезу тріазопразолу). 

Співавторами наукових праць дисертанта захищені такі дисертації: 

Янченко В.О. «Синтез та властивості похідних 4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-

тріазолу», Харків, 2005, Кадамов І.М. «Целенаправленный синтез веществ 

противоязвенного действия в ряду 5-замещенных производных 3-меркапто-4-

арил-(бензил-, аллил-)-1,2,4-триазола(4Н)», Львів, 2015, Каврайський Д.П. 

«Експериментальне дослідження нових похідних піразоло[3,4-d]піримідин-4-

ону та тріазолу як потенційних протисудомних препаратів», Харків, 2017. 

Усі наукові узагальнення, положення, результати, висновки та 

рекомендації, викладені у дисертації, виконані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викла-

дено та обговорено на Всеукраїнських науково-практичних конференціях 

студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських 

засобів» (Харків 19-20 квітня 2012 р., 23 квітня 2015 р.), ХIX и ХХ Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 23-27 квітня 2012 р., 

15-19 квітня 2013 р.), Національному конгресі Клінічна фармація: 20 років в 

Україні (Харків, 21-22 березня 2013 р.), науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Приоритеты фармации и стоматологии – от теории к 

практике» (Алмати, 27 листопада 2013 р.), Української науково-практичної 

конференції «Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на 

їх основі лікарських субстанцій», присвяченої 100-річчю з дня народження 

доктора хімічних наук, професора Павла Олексійовича Петюніна (Харків, 24-25 

квітня 2014 р.), 1 науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною 

участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи 

розвитку» (Харків, 24-25 березня 2016 р.), Х науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (Харків, 20 травня 2016 р.), 

науковому симпозіумі VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація 

ХХІ століття: тенденції та перспективи» (Харків, 13-16 вересня 2016 р.). 

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи опубліковано у 39 наукових 

роботах, серед яких 25 статей (з них 23 – у наукових фахових виданнях України 

та інших країн, 2 входять до наукометричної бази Scopus), 1 патент України на 

винахід та 2 – на корисну модель, 10 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях різного рівня. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 398 

сторінках машинописного тексту і складається з анотацій, вступу, огляду 

літератури (розділ 1), теоретичного обґрунтування вибору об’єктів та дизайну 

досліджень (розділ 2), експериментальних синтетичних розділів (розділи 3,4), 

обговорення та узагальнення фармакологічних досліджень та вибору сполук-

лідерів (розділ 5), експериментального дослідження з масштабування методики 

синтезу та розробки методик аналізу тріазопразолу (розділ 6), висновків, списку 

використаних джерел та 6 додатків. Робота проілюстрована 39 схемами, 52 

рисунками та 81 таблицею. Список використаних джерел містить 349 

найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Розділ 1. Сучасні принципи цілеспрямованого синтезу біологічно 

активних речовин та перспективи вивчення тіопохідних 1,2,4-тріазолу 

(огляд літератури). В огляді літератури розглянуто основні способи 

формування 1,2,4-тріазол-3-тіонів, що містять різні замісники в 4 та 5 

положенні. Критично охарактеризовано переваги та недоліки наведених 

методів з огляду на можливість промислового синтезу та перспективи 

застосування в медичній практиці. Наведено відомості щодо фармакологічної 

активності синтезованих 1,2,4-тріазол-3-тіонів та продуктів їх хімічних 

перетворень. За даними літератури серед таких речовин найбільше виявлено 

агентів з протимікробною, аналгетичною, протисудомною, протираковою 

активністю. Наведено та проаналізовано сучасні in silico дослідження в дизайні 

та дослідженнях, зокрема методи QSAR та докінгу. За результатами аналізу 

сучасних літературних визначено перспективні напрямки дисертаційного 

дослідження. 

Розділ 2. Формування дизайну досліджень та обгрунтування вибору 

базових структур та цільових продуктів. Для оптимізації запланованого 

дослідження сформовано його дизайн (схема 1). Первинний відбір базових 

структур проводився з метою модифікації описаних в літературі сполук з 

високою фармакологічною активністю з урахуванням наших синтетичних 

можливостей та можливості відтворення в промислових умовах. До планування 

досліджень було залучено співробітників фармацевтичних підприємств 

України, що виявили зацікавленість у виявлені нових потенційних АФІ.  

В результаті ми зупинилися на двох основних базових структурах, які мали в 4 

положенні аміногрупу 2.1 або алкільні і арильні засмісники 2.2.  

N

N
H

N

SR

NH
2  

N

N
H

N

SR

R1  
 де R

1
 = алкіл, арил, аралкіл 

2.1 2.2 
За результатами аналізу літературних даних нами було сформовано 

матрицю активності, що узагальнювала дані щодо фармакологічної активності 

при різноманітних комбінаціях замісників в положеннях 4 та 5. Усього було 

проаналізовано більш ніж 700 джерел та біля 8000 сполук, похідних 1,2,4-

тріазол-3-тіону(тіолу), що досліджувались у фармакологічному скринінгу. Для 

подальшого молекулярного дизайну та вибору замісників, що будуть уведені в 

5 положення тріазолу, а також з’ясування доцільності введення в молекулу 

залишку тіогліколевої кислоти нами було проведено PASS-прогноз та докінгові 

дослідження сформованих віртуальних базових структур та продуктів їх 

алкілування анілідами хлороцтової кислоти (усього понад 12000). 
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1 етап  Вибір базових структур 1,2,4-тріазол-3-тіону 

1 а Узагальнення даних літератури та молекулярне 

моделювання структур первинної вибірки 

1 б Комп’ютерний прогноз з використанням PASS 

1 в Молекулярний докінг за обраними видами активності 

  

2 етап Вибір стратегії синтезу в залежності від замісників з 

урахуванням можливості масштабування 

  

3 етап Синтез базових структур, оцінка їх виходу та чистоти 

  

4 етап Алкілування базових структур анілідами хлороцтової 

кислоти, доведення будови та модифікація окремих 

представників 

  

5 етап Планування фармакологічного скринінгу за результатами 

віртуального прогнозу активності 

  

6 етап Аналіз результатів фармакологічного скринінгу 

6а Вибір сполук-лідерів 

6б Докінгові дослідження 

6в Встановлення якісних та кількісних параметрів 

залежності «структура-активність 

  

7 етап Імплементація синтезу сполуки-лідера у промислове 

виробництво 

7а Оптимізація та масштабування методики 

7б Встановлення відповідності принципам «зеленої хімії» 

7в Розробка технологічної схеми та регламенту, апробація в 

промислових умовах 

  

8 етап Розробка методик контролю якості сполуки-лідера 

 

Схема 1 Дизайн експериментальних досліджень 
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 За результатами PASS-прогнозу базові 4-аміно-5-R-2,4-дигідро-3H-1,2,4-

тріазол-3-тіони (2.1) не мають фармакологічного потенціалу, що може бути 

обумовленим недостатньою їх вивченістю. Однак, модифікація аміногрупи у 

піролільний фрагмент створює передумови для одержання речовин з впливом 

на ЦНС, противірусною та протипухлинною дією, введення ариліденового 

фрагменту – речовин з аналгетичною активністю. Алкілування анілідами 

хлороцтової кислоти розширює спектр та збільшує вірогідність прояву 

протипухлинної та аналгетичної активноcті для речовин з модифікованою 

аміногрупою. Для базових структур 2.2 за даними комп’ютерного прогнозу 

спектр активності виявився більш широким, але також містив значну 

вірогідність впливу на ЦНС, аналгетичну, противірусну, антимікробну, 

потипухлинну та противиразкову активність.  

Для впровадження у промислове виробництво визначено як найбільш 

перспективні потенційні АФІ з аналгетичною, протисудомною, 

противиразковою та протипухлинною активностями. Наступний етап – 

докінгові дослідження проводився з метою виявлення речовин, перспективних 

саме в цих напрямках. На цьому етапі ми вважали перспективними речовини, 

що при дослідженні методом FastDock мали від’ємні значення скорингових 

функцій. 

Для виявлення речовин з потенційною протисудомною активністю нами 

було сформовано віртуальну бібліотеку з 90 сполук. Для докінгових досліджень 

нами було обрано мішені, що відповідають за різні механізми протисудомної 

активності. Найкращі скорингові функції ліганд-рецептор були одержані з 

активним сайтом ферменту hCA II (код PDB data bank 3F8E, рис. 1), що 

відповідає глутаматергічному механізму дії та моделюється на тваринах 

коразоловими судомами. Цікавим виявилось те, що у зв’язуванні з аміно-

кислотними залишками активного сайту ферменту велику роль відіграє 

карбонільна група залишку тіогліколевої кислоти, що свідчить про перспек-

тивність алкілування тіогрупи похідними хлороцтової кислоти. На відміну від 

PASS-прогнозу, який значною мірою ґрунтується на даних попередніх дослід-

жень окремо для кожного класу речовин, докінгові дослідження, що 

розраховують взаємодію ліганд-рецептор, показали перспективність речовин з 

обох груп віртуальної бібліотеки. 
 

 

 

Рис. 1 Анілід (5-феніл-4-

(піроліл-1)-1,2,4-тріазол(4Н)-3-

іл)тіогліколевої кислоти в 

активному сайті ферменту 

hCA II 

 

Для планування дослідження противиразкової активності сформована 

віртуальна бібліотека з 128 структур. З урахуванням можливого механізму дії 
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для докінгових досліджень з бази PDB (www.rcsb.org) були обрані відповідні 

ферменти: мікросомальна простагландисинтаза (код 3 DWW); Н2-гістаміновий 

рецептор (код 1U19); Нelicobacter pylori (код 3UX4); протонна помпа - H(+), 

K(+)-ATФаза (код 5YLU). В результаті докінгових досліджень виявлено, що 

заплановані для синтезу структури найкращим чином зв’язуються з активними 

сайтами мікросомальної простагландинсинтази та Н2-гістаміновим рецептором 

(рис. 2). 
 

 
А 

 
Б 

Рис. 2 2,6-Диметиланілід (5-(п-толілтіометил)-4-аліл-1,2,4-тріазол(4Н)-3-

іл)тіогліколевої кислоти в активному сайті мікросомальної 

простагландинсинтази (А) та Н2-гістамінового рецептору (Б) 

Скорингові функції речовин були на рівні або кращими за ранітидин, що 

є класичним противиразковим препаратом з групи блокаторів Н2-гістамінових 

рецепторів. За результатами докінгових досліджень найбільш перспективними 

для пошуку противиразкових засобів виявилось 28 сполук з групи 2.1 з 

піролільним замісником в 4 положенні та арильними залишками в 5 положенні, 

а також 30 сполук з групи 2.2. Цікаво, що найбільший противиразковий 

потенціал за даними докінгових досліджень виявили сполуки, що містили в 5 

положенні арилтіо/амінометиленові залишки. В цьому випадку ми також 

відзначили участь карбонільної групи в утворенні водневих зв’язків з 

амінокислотами активного сайту. 

Для бібліотеки з 150 сполук різних структур ми провели молекулярний 

докінг на протипухлинну активність. Докінгові дослідження нами проводилися 

з використанням білків Bcl-XL (код 1YS1, код 1BXL), рецептора PPAR (код 

1FM6) як мішеней для встановлення можливої протиракової активності. 

Цільові білкові структури 1YS1, 1FM6, 1BXL були залучені до докінгу з 

обраними похідними 1,2,4-тріазол-3-ілтіогліколевих кислот, які продемон-

стрували досить високі результати. 

Найкращі результати докінгу (мінімальна енергія комплексу) показав п-

метиланілід (4-феніл-5-{(3,4-дихлорфеніл)амінометил}-1,2,4-тріазол-(4Н)-3-

іл)тіогліколевої кислоти (скорингова функція -138,229). Це означає, що дана 

сполука добре вписується в активний центр рецептора (1YS1), утворюючи 

енергетично найбільш стабільний рецепторний комплекс ліганд-білок. Найкра-

щі можливі режими зв'язування цієї речовини в 1YS1-активних клітинах цільо-

вого білка показані на рис. 3. Для визначення речовин, що є найбільш перспек-
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тивними для дослідження протиракової активності, бібліотека запланованих 

для синтезу речовин була надана до Національного інституту раку (США). 

  
А Б 

Рис. 3. п-Метиланілід (4-феніл-5-{(3,4-дихлорфеніл)амінометил}-1,2,4-

тріазол-(4Н)-3-іл)тіогліколевої кислоти в активному сайті 1YS1 (А), Bcl-XL (Б) 

Аналгетичну та протизапальну активність за даними літератури прояв-

ляють здебільшого іліденпохідні структури 2.1. Докінгові дослідження струк-

тур вивчали за афінітетом до ферменту простагландин Н2 синтази. Відзначено, 

що найбільший аналгетичний та протизапальний потенціал мають ариліден-

похідні структури 2.1. При цьому заміна анілідного залишку на карбоксильну 

групу в цьому випадку поліпшувала фармакологічні властивості. 

Проведені теоретичні дослідження стали підґрунтям для планування 

синтезу похідних 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол(4Н)-3-ілтіогліколевої кислоти 

та дозволили визначити найбільш перспективні замісники в 4, 5 положеннях 

тріазольного кільця та анілідного залишку (рис.4). 

 
 

Рис. 4 Сплановані в результаті раціонального «drug-design» структури 

Розділ 3. Синтез, фізико-хімічні властивості та хімічні перетворення 

анілідів 5-заміщених (4-аміно-1,2,4-тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевих кислот. 

У відповідності зі сформованим нами дизайном досліджень на даному етапі 

спочатку була обрана стратегія синтезу вихідних сполук і напрямок хімічних 

перетворень, за якою синтезовано усі речовини даного розділу. При плануванні 

синтезу ми приділяли увагу підбору реагентів і умов, які в подальшому при 

необхідності можуть бути імплементовані в промислове виробництво, а також 

повноті перебігу реакцій і легкості відділення домішок в процесі кристалізації 

для забезпечення достатнього рівня чистоти синтезованих субстанцій. 
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Синтез вихідних речовин відтворювали відповідно до обраної стратегії 

(схема 2). При синтезі ключових інтермедіатів 3.4-3.9 для прискорення 

розчинення дитіокарбазинатів 3.3 на останній стадії синтезу ми спробували 

вдатися до ультразвукового подрібнення суспензії (спосіб Б). При цьому 

спочатку ми домагалися тонкої суспензії солі в абсолютному етанолі (приб-

лизно 20 хв), а потім до нагрітої реакційної суміші додавали гідразин гідрат і 

продовжували кип'ятити зі зворотним холодильником. Такий підхід дозволив 

скоротити час синтезу до 1-1,5 год і збільшити вихід цільових тріазолів  

(58-76 %). 

Схема 2 

CS
2

KOH

NH
2
NH

2

N

N
H

N

NH
2

SR

O

O

Et
R R N

H

O

NH
2

NH
2
NH

2 R N
H

O

N
H

SK

S

3.1 3.2 3.3

3.4-3.9

                          3.4  3.5  3.6  3.7  3.8  3.9
Виходи Спосіб А  65    54   68  71   62   51
              Спосіб Б  71    58   71  76   69   62

EtOH

EtOH

R = Me (3.4), CF3 (3.5), Et (3.6), Pr (3.7, Cy (3.8), Bn (3.9)  
 

Спектри ПМР інтермедіатів 3.4-3.9 містять сигнали синглетних протонів 

тіоамідної групи при 13,03-13,41 м.ч., що підтверджують їх існування в 

тіоформі; двопротонний синглет аміногрупи 4 положення тріазолу при 4,42-

5,48 м.ч. та сигнали протонів відповідних замісників (рис. 5). 

  Рис. 5 Спектр ПМР 4-аміно-5-

циклогексил-2,4-дигідро-3Н-

1,2,4-тріазол-3-тіону 3.9 

(ДМСО-d6) 

 

 

 

Алкілування 5-алкіл-4-аміно-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів 3.4-3.9 

здійснювали анілідами хлороцтової кислоти в присутності еквівалентної 

кількості лугу в спиртовому розчині (схема 3). Раніше ми встановили, що для 

повного перебігу реакції алкілування достатньо 1 год при кип'ятінні зі 

зворотним холодильником в спиртовому розчині лугу (спосіб А). Ця методика 

була успішно відтворена в експерименті і дозволила досягти задовільних 

виходів цільових продуктів 3.11-3.61. 
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Схема 3 

N

N
H

N

NH
2

SR
N

N N

NH
2

R S

N
H

O

Cl

N
H

O

R1

R2

3.4-3.7

3.10

3.11-3.61

R1

R2

EtOH, NaOH
 

R = Me, Et, Pr, CF3, Cy, Bn; R
1
 = H, 2-Me, 3-Me, 2-MeO, 4-MeO, 2-Cl, 6-Cl;   R

2
 = H, 2-Me, 3-

Me, 4-Me, 5-Me, 6-Me, 2-Et, 4-Et, 4-i-Pr, 2-MeO, 3- MeO, 4- MeO, 5- MeO, 2-EtO, 4-EtO, 3-F, 4-

F, 2-Cl, 3-Cl, 4-Cl, 5-Cl, 6-Cl, 4-Br, 2-CF3, 3-CF3, 2-COOMe, 4-COOMe, 4-COOEt, 4-C(O)Me 

У разі алкілування, як і циклізації, ефективним виявилося використання 

ультразвукової бані (спосіб Б). При цьому спостерігалося збільшення виходу – 

на 3-10 % (рис. 6).  
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Рис. 6 Виходи анілідів (4-аміно-5-циклогексил-1,2,4-тріазол(4Н)-3-

іл)тіогліколевих кислот при кип’ятінні зі зворотним холодильником (спосіб А) 

та на ультразвуковій бані (спосіб Б) 
 

У порівнянні зі спектрами вихідних сполук 3.4-3.9 у спектрах 

алкільованих похідних очікувано зникає сигнал протонів тіоамідної групи 

тріазольного кільця в області 13,03-13,41 м.ч., що свідчить про успішне 

алкілування ключових інтермедіатів 3.4-3.9 і відсутність їх домішки (рис. 7).  

У всіх спектрах сигнали протонів аміногрупи в 4 положенні тріазольного 

кільця, резонують в області 5,87-5,92 м.ч., а також (за винятком 

трифторметильних похідних 3.17-3.24) сигнали алкільних протонів замісників в 

тріазольному кільці.  

 

 

 

 

 

Рис. 7 Спектр ПМР аніліду (4-

аміно-5-бензил-1,2,4-

тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевої 

кислоти 3.55  (ДМСО-d6) 
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Наступним етапом заплановано модифікацію аміногрупи у пірольний 

залишок. З огляду на простоту і досить високі виходи продуктів реакції при 

конденсації Пааля-Кнорра взаємодією амінопохідних з 2,5-диметокситетра-

гідрофураном, ми здійснювали синтез піролілпохідних 3.62-3.108 (схема 4). 
 

Схема 4 

N

NN

NH
2

S

N
H

O

N

NN

N

S

N
H

O

O OMeMeO

R2
R2

3.11-3.61 3.62-3.108

R1
R1

R

R
AcOH

 
R = Me, Et, Pr, CF3, Cy, Bn; R

1
 = H, 2-Me, 3-Me, 2-MeO, 4-MeO, 2-Cl, 6-Cl;   R

2
 = H, 2-Me, 3-

Me, 4-Me, 5-Me, 6-Me, 2-Et, 4-Et, 4-i-Pr, 2-MeO, 3-MeO, 4-MeO, 5-MeO, 2-EtO, 4-EtO, 3-F, 4-F, 

2-Cl, 3-Cl, 4-Cl, 5-Cl, 6-Cl, 4-Br, 2-CF3, 3-CF3, 2-COOMe, 4-COOMe, 4-COOEt, 4-C(O)Me 

Синтез здійснювали в двох варіантах: на ультразвуковій бані протягом 20 

хв та при кип'ятінні зі зворотним холодильником протягом 1 год. В цьому 

випадку вдалося скоротити час синтезу цільових продуктів 3.62-3.108. Слід 

однак зазначити, що виходи цільових продуктів 3.62-3.108, синтезованих 

різними способами, були співставними. Збільшення часу витримки на ультра-

звуковій бані з 20 хв до 30 хв не привело до збільшення виходу цільових 

продуктів. Характер спектрів ПМР синтезованих сполук 3.62-3.108  в цілому є 

подібним спектрам 3.11-3.61 (рис. 8). Модифікація сполук 3.11-3.61 в 3.62-3.108 

призводить до зникнення сигналу аміногрупи і появи двох сигналів 

симетричних протонів пірольного кільця положеннях 3,4 – у вигляді триплетів 

при 6,28-6,32 м.ч.; в положеннях 2,5 - у вигляді дублетів при 7,12-7,20 м.ч. 

 

 

 

 

Рис. 8 Спектр ПМР 4-

броманіліду {4-(піроліл-1)-

5-пропіл-1,2,4-тріазол(4Н)-3-

іл}-тіогліколевої кислоти 

3.75 (ДМСО-d6) 

 

 

 

Крім того, нами було заплановано синтез іліденпохідних (схема 5). 

Враховуючи результати попередніх докінгових досліджень, в даному випадку 

ми вводили як алкілатор хлороцтову кислоту, а не аніліди. Ми здійснили 

спробу one-pot синтезу, а саме трикомпонентну взаємодію. При цьому на нашу 

думку обидва процеси - алкілування меркаптогрупи і утворення основ Шиффа – 

йдуть одночасно, дозволяючи уникнути втрат за рахунок виділення 

напівпродуктів реакції, про що свідчать високі виходи цільових продуктів та 

відсутність сигналів протонів функціональних груп вихідних речовин на 

спектрах ПМР. 
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Схема 5  

N

N
H

N

NH
2

SR N

N

N

N

S

R

Ar

OH

O

N

N
H

N

N

S

Me

O

O

O

O
O

3.4, 3.6
3.109

3.110-3.118

ClCH2COOH

ArC(O)H

AcOH
AcONa

AcOH

 
R = Me, Pr; Ar =Ph, 4-MeС6H4, 4-i-PrС6H4, 4-OH-С6H4, 2-OH-5-Cl- С6H3, 3-EtO-4-OH-C6H3, 

3,4(OEtO) С6H3  
 

Для синтезу арилзаміщених похідних здійснено синтез ключових 

інтермедіатів 3.123-3.126 (схема 6). Алкілування тріазолів 3.123-3.126 анілідами 

хлороцтової кислоти здійснювали в спиртовому розчині лугу. В даному 

випадку ультразвукова активація дозволила не тільки прискорити реакцію, але і 

збільшити вихід цільових продуктів (в середньому на 5-7 %) у порівнянні з 

кип'ятінням речовин зі зворотним холодильником.  

Схема 6 
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O

R R R

R R

R
R

NH
2
NH

2

OMeO OMe

R1 R1

R1

3.119 3.120 3.121

3.122 3.123-3.126

3.155-3.1823.127-3.154

MeOH, H+

MeOH

AcOH

MeOH

R2
R2

R2

 

R = H, 4-Cl, 3-Me, 2-MeO; R
1
 = H, 2-Me, 2-MeO, 3-MeO, 3-Cl, 4-F; R

2
 = H, 3-Me, 4-Me, 6-Me, 2-MeO, 3-

MeO, 4-MeO, 5-MeO, 4-EtO, 2-F, 3-F, 4-F, 2-Cl, 3-Cl, 3-COOEt, 4-COOEt, 4-C(O)Me, 2,3(OCH2O) 

Алкілування і утворення відповідних алкілпохідних 3.127-3.154 супро-

воджується зникненням в картині спектра ПМР сигналу протона тіоамідної 

групи при 13,30 м.ч., появою синглетних сигналів протонів амідної групи в 

області 9,77-10,38 м.ч. і -SCH2-групи – при 4,13-4,19 м.ч. (рис. 9 А). Загальним в 

спектрах є також сигнал аміногрупи у вигляді синглету при 6,16-6,21 м.ч. 

Як і для алкілпохідних, була здійснена конденсація синтезованих анілідів 

3.127-3.154 по Паалю-Кнору з використанням як традиційного, так і 

ультразвукового синтезу (схема 6). При цьому при використанні обох способів 

були досягнуті задовільні виходи цільових продуктів. Виходи за способом Б  є 

вищими на 3-7 %. В спектрах ПМР піролільних похідних 3.155-3.182 

спостерігається зникнення сигналу аміногрупи і поява триплету і дублету пар 

магнітноеквівалетних метинових протонів пірольного кільця (рис. 9 Б).  
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Рис. 9 Спектр ПМР 4-метиланіліду (4-аміно-5-(2-метоксифеніл)-1,2,4-

тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевої кислоти 3.149 (А) та метиланіліду (5-(2-метокси-

феніл)-4-(піроліл-1)-1,2,4-тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевої кислоти 3.177 (Б) 

(ДМСО-d6) 

При синтезі 5-тієнілпохідних вихідною була тіофен-2-карбонова кислота 

3.183 (схема 7).  

Схема 7 
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3.188-3.201 3.202-3.215

EtOH, H+

MeOH

MeOH EtOH, NaOH

AcOHR2

R2

R2

R3

R3

R3

  

R
1
 = H, 2-Me; R

2
 = H, 3-Me, 2-MeO, 3-MeO, 2-Cl; R

3
 = 3-Me, 4-Me, 6-Me, 2-MeO, 4-

MeO, 2-F, 4-F, 4-Cl, 4-COOMe, 3-C(O)Me, 4-NO2 

Використання ультразвуку при алкілуванні лише незначно збільшувало 

виходи цільових продуктів 3.188-3.201, однак дозволило вдвічі скоротити час 

синтезу. Модифікація у відповідні піролілзаміщені 3.202-3.215 за Паалем-

Кнором перебігає без ускладнень і з задовільними виходами як за способом А, 

так і за способом Б (ультразвукова баня). Наявність тієнільного залишку 

підтверджується наявністю в спектрах ПМР сигналів, що відповідають трьом 

його протонам – двох дублетних, як правило при 7,90-7,95 і 7,73-7,78 м.ч. і 

одного триплетного – при 7,19-7,29 м.ч. (рис. 10). Накладання цих сигналів на 

сигнали ароматичних протонів не завжди дозволяє чітко провести їх 

інтерпретацію. 
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Рис. 10 Спектр ПМР 4-метоксіаніліду 

{5-(2-тієніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол(4Н)-

3-іл}тіогліколевої кислоти 3.190  

(ДМСО-d6) 

 

 

 

Трендом досліджень є планування фармакологічного скринінгу для 

обраних з групи нових синтезованих речовин на основі тотального 

комп’ютерного прогнозу та попередніх докінгових досліджень. Відібрано 

речовини для дослідження протисудомної (12), противиразкової (28), 

аналгетичної (4) активності. Крім того, з даної групи речовин було відібрано 

речовини для скринінгу на протиракову активність. 

Розділ 4. Синтез і фізико-хімічні властивості анілідів 5-заміщених  

(4-арил-(аліл-, аралкіл)-1,2,4-тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевих кислот. Для 

вибору стратегії синтезу цільових продуктів другої групи сполук ми 

проаналізували сучасні літературні дані. З численних класичних принципів 

формування 1,2,4-тріазольного кільця найбільш прийнятним способом синтезу 

з урахуванням можливості подальшої імплементації в промислове виробництво 

на нашу думку є циклізація заміщених тіосемікарбазидів 4.4. Останні 

отримують, в свою чергу, взаємодією гідразидів карбонових кислот (де остаток 

карбонової кислоти відповідає замісникові в 5 положенні тріазолу) з 

відповідними ізотіоціанатами, які вводять відповідний замісник в 4 положення. 

Крім того, така технологія синтезу є досить простою для відтворення в 

промислових умовах і не вимагає додаткового складного обладнання. 

Відповідно до обраної стратегії синтезу та запланованих базових 

структур вихідні тріазоли 4.5-4.21 отримували з етил бензоатів, 2-(1H-бензо-

[d][1,2,3]тріазол-1-іл)ацетатів, феніламіноацетатів, фенілтіоацетатів та феніл-

оксіацетатів (схема 8).  

Схема 8 
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4.1 4.2

4.3

4.5-4.214.4
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R = Ph, 1H-бензо[d][1,2,3]тріазоліл-1; 2-MeC6H4NHCH2, 4-MeC6H4NHCH2, 3-ClC6H4NHCH2, 

4-ClC6H4NHCH2, 4-FC6H4NHCH2, 2,6-(Me)2C6H3NHCH2, 3,4-(Cl)2C6H3NHCH2, 2-Me-3-

ClC6H3NHCH2, PhOCH2, 4-BrC6H4OCH2, 4-MeOC6H4OCH2, 4-t-BuC6H4OCH2, 2,4-

(Cl)2C6H3OCH2, PhSCH2, 4-MeC6H4SCH2, R
1
 = Bn, All, Ph, 2-MeC6H4, 3-MeC6H4, 4-MeC6H4 

Оскільки тріазоли 4.5-4.21 є ключовими інтермедіатами в синтезі, і вони 

однозначно будуть являти собою потенційні домішки при промисловому 

синтезі субстанцій, ми здійснили їх виділення, очищення і вивчили їх фізико-

хімічні властивості, хоча більшість з них описані в літературі і не є новими 
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речовинами. Синтез цільових продуктів 4.35-4.46 здійснювали відповідно до 

схеми 9. Одержані в результаті проведених експериментів дані вказують на те, 

що використання ультразвуку також дозволяє збільшити вихід цільових 

продуктів на 1-9 %, при цьому час синтезу скорочується до 1 год.  

Схема 9 
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R = H, 2-Me, 2-MeO; R
1
 = 3-Me, 4-Me, 5-Me, 6-Me, 3-MeO, 5-MeO, 4-PhO, 3-Cl, 2-CF3, 3-CF3 

На всіх спектрах ПМР синтезованих сполук є загальні сигнали протонів: 

два синглети метиленових груп – -NCH2- при 6,01-6,03 м.ч. і -SCH2- при 4,09-

4,12 м.ч. Сигнали ароматичних протонів залишку бензо[d][1,2,3]тріазолу і 

амідних замісників представлені у вигляді мультиплетів при 6,62-8,01 м.ч., 

амідні групи проявляються у вигляді синглету при 9,81-10,22 м.ч. Виходячи з 

одержаних даних попереднього in silico дослідження для деяких сполук цієї 

групи було заплановано вивчення протисудомної активності. 

Наступними цільовими речовинами стали продукти алкілування 5-

арилтіо-(аміно-, окси-)метил-4-феніл-(бензил-, аліл-)-2,4-дигідро-3H-1,2,4-

тріазол-3-тіонів (4.7-4.33) анілідами хлороцтової кислоти і α-

хлорацетофенонами (схеми 10-12). З огляду на проведений раціональний «drug-

design» саме ця група речовин виявилась найбільш перспективою для 

цілеспрямованого синтезу потенційних АФІ з протисудомною та 

противиразковою активністю.  

Для синтезу арилоксипохідних 4.47-4.92, 4.145-4.150, 4.168, 4.169 вихідні 

5-арилоксиметил-4-арил-(бензил-)-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіони 4.7-4.12 

одержували з відповідних арилоксіоцтових кислот (схема 8) та вводили в 

реакцію алкілування анілідами хлороцтової кислоти 4.34 або α-

хлорацетофеноном 4.34 b (схема 10).  

На спектрах ПМР синтезованих сполук з'являються сигнали синглетних 

протонів амідної групи анілідних залишків в області 8,52-10,42 м.ч. і 

синглетних протонів -SCH2-групи при 5,11-5,18 м.ч.  
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Схема 10 
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R = Bn, All, Ph, 2-MeС6Н4, 3-MeС6Н4, 4-MeС6Н4; R
1
 = H, 4-Br, 4-t-Bu; R

2
 =H, 2-Me, 3-Me, 4-Me, 

5-Me, 4-Et, 2-i-Pr, 2-Cl, 3-Cl, 4-Cl, 6-Cl, 4-Br, 5-MeO, 4-EtO, 4-PhO, 4-OCHF2; R
3
 = H, 2-Me, 3-

Me, 4-Me, 5-Me, 6-Me, 2-Cl, 3-Cl, 4-Cl, 2-MeO, 4-EtO, 4-PhO, 4-COOMe, 4-OCHF2  

Ароматичні протони замісників в 4 і 5 положенні тріазольного кільця 

разом з анілідними протонами проявляються у вигляді складних мультиплетних 

сигналів відповідної інтегральної інтенсивності. Ще один синглетний сигнал 

метиленових протонів на спектрах феноксиметильних похідних характеризує -

ОCH2-групу в 5 положенні тріазольного кільця. До нього віднесено сигнал при 

5,26-5,31 м.ч. за рахунок порівняння електронегативності сусідніх атомів 

Сульфуру та Оксигену. Для п-бромозаміщених похідних 4.56-4.66 характерним 

є наявність в спектрі ПМР двох дублетних сигналів за рахунок присутності 

двох пар магнітноеквівалентних протонів ароматичного кільця (рис. 10 А).  
 

 
А 

 

Б 

Рис. 10. Спектр ПМР 4-метиланіліду (4-бензил-5-((4-бромфенокси)метил-)-

4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіогліколевої кислоти 4.56 (А) та 2-((4-бензил-5-

(феноксиметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(2,4-ди(фторметокси)феніл)-

етанону-1 4.149 (Б) (ДМСО-d6). 

Основною відмінною рисою в спектрах ПМР фенацильних похідних 

4.145-4.150 в порівнянні з синтезованими раніше анілідами є відсутність 

сигналів амідних протонів (рис. 10 Б). Інші сигнали в них є подібними. 
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Для синтезу арилтіометильних похідних 4.93-4.124, 4.165-4.167 

використовували відповідні 4-R-5-((фенілтіо)метил)-2,4-дигідро-3H-1,2,4-

тріазол-3-тіони (4.13-4.17, схема 11).  

Схема 11 
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R = All, Ph, 3-MеС6Н4; R
1
 = H, 4-Me; R

2
 = H, 2-Me, 3-Me, 4-Me, 3-MeO, 2-CF3, 3-CF3, 4-

Ph, 4-COOMe, 2-Cl, 4-Br; R
3 

= 4-Me, 5-Me, 6-Me, 4-MeO, 3-Cl, 4-Br 

В спектрах сполук 4.93-4.124 протони ArSCH2- та -SCH2-груп резонують 

різними синглетними сигналами, як правило, при 4,05 і 4,30 м.ч., відповідно. 

Для 4-алілпохідних 4.93-4.104 характерними в спектрі є сигнали протонів 

алільного замісника – мультиплет при 5,8-6,0 м.ч. (-СН2СН=СН2), дублет 

дублетів при 4,9-5,3 м.ч. (-СН2СН=СН2) і дублет 4,65 м.ч. (-СН2СН=СН2). 

За аналогічною схемою нами були синтезовані і відповідні арил-

амінометильні похідні (схема 12).  

Схема 12 
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R = Ph, 2-MeС6Н4; R
1
 = 2-Me, 4-Me, 6-Me, 3-Cl, 4-Cl, 6-F; R

2
 = 2-Me, 3-Me, 4-Me, 3-

MeO, 4-MeO, 2-CF3, 4-F, 4-Cl, 3-NO2; R
3 
= H, 5-Me, 6-Me, 3-Cl 

 

Слід зазначити, що очистку продуктів цієї групи прийшлось проводити 

подвійною перекристалізацією, вірогідно з неоднозначністю протікання реакції 

(наявність іще одного нуклеофільного центру в молекулі).  
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На рис. 11 представлений типовий спектр ПМР 5-феніламінометил-

похідних 4.125-4.144, 4.151-4.164.  
 

 

 

Рис. 11 Спектр ПМР 4-фтораніліду     

4-феніл-5-(4-хлорфеніл)амінометил-

1,2,4-тріазол(4Н)-3-ілтіогліколевої 

кислоти 4.131 

 

 

За результатами прогнозу фармакологічної активності найбільш 

перспективними для експериментального вивчення сполук даного ряду є 

противиразкова, аналгетична і протисудомна дія. 

Розділ 5. Узагальнення результатів дослідження біологічної 

активності синтезованих сполук і закономірності зв'язку «структура-

активність». Для планування фармакологічного скринінгу нами були взяті до 

уваги результати віртуального скринінгу. Було прийнято рішення про 

проведення фармакологічних скринінгових досліджень з метою пошуку сполук 

з протисудомною, аналгетичною та противиразковою активністю. Крім того, 

для оцінки протипухлинного потенціалу та вибору сполук для первинного 

скринінгу протиракової активності ми відправили інформацію про синтезовані 

структури в Національний інститут раку (Бетезда, США). Було запропоновано 

для випробувань in vitro відправити 21 синтезовану сполуку. 

Протисудомну активність групи похідних 5-бензил-(феніл-, тієніл-)-4-

піроліл-1- та 5-(арокси-(ариламіно-))метил-2,4-дигідро-3H-1,2,4-тріазол-3-тіонів 

досліджували на моделі коразолових судом у порівнянні з фенобарбіталом та 

дифеніном (аналог за будовою). Аналіз результатів скринінгу показав, що всі 

речовини певною мірою захищали тварин від судом, викликаних коразолом, у 

порівнянні з контролем. (рис. 12). Більшість досліджуваних речовин 

подовжують латентний період перших судомних проявів в порівнянні з 

контролем, зменшують ступінь важкості перебігу клоніко-тонічних судом і 

зменшують смертність тварин в ході експерименту. 

Сполука з незаміщеною аміногрупою 3.55 взагалі не захищала тварин від 

коразолових судом. В цілому активність 4-піролілпохідних арилзаміщених 

виявилась співставима. У першій групі присутність бензильного замісника в 5 

положенні (3.102, 3.106, 3.108) приводить не тільки до подовження латентного 

періоду, але й до зменшення сили судомної реакції та захисту 80% тварин від 

загибелі. В той же час 4-фенокси-(феніламіно-)метилпохідні мають помірну 

протисудомну активність. Серед них лише для однієї речовини 4.134 нами була 

відзначена практично повна відсутність захисного ефекту. Нами також було 

відзначено сполуки 4.53 та 4.131, які в більшій мірі захищали тварин від 

загибелі і найбільшою мірою подовжували латентний період (рис. 12). Слід 

зазначити, однак, що жодна з синтезованих сполук не наближалась до 
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активності препаратів порівняння. Крім описаних сполук, ми виявили 

протисудомний потенціал і у 1,2,3-бензотріазольних похідних 4.38, 4.42, 4.44. В 

експерименті сполуки 4.38 та 4.42 не виявили жодних протисудомних 

властивостей і практично не впливали на перебіг судомної реакції.  
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 * повний захист від судом 

Рис. 12 Тривалість латентного періоду (в секундах) на коразоловій моделі 

судом 
 

Узагальнюючи результати дослідження протисудомної активності, можна 

зазначити, що на відмінності у здатності захищати тварин від судом значним 

чином впливають вторинні фармакофори, при цьому наявність фенокси-

(феніламіно-)метильного або бензильного залишку у 5 положенні є досить 

сприятливою. Заміна цих фрагментів на бензотріазольний фрагмент призводить 

до втрати активності або до появи проконвульсивних властивостей. Цікавим 

для нас став той факт, що маючи достатньо близьку структуру і відрізняючись 

часом тільки розташуванням замісників у кільці, синтезовані сполуки проявили 

значні відмінності в протисудомній активності, що свідчить про значний внесок 

в вивчені види активності просторових і енергетичних факторів і що 

підтвердилося даними QSAR-аналізу. При аналізі повної виборки не було 

одержано прийнятної кореляції активності з молекулярними параметрами. 

Гарні результати одержано для однорідної виборки 5-

феніламінометилзаміщенихпохідних 4.125-4.134. Найкращі коефіцієнти 

кореляції (понад 0,9) тривалості латентного періоду з параметрами 

молекулярної будови речовин демонстрували трипараметричні моделі (1-4): 
Лб=+5,91624(±3,856) HOMO -0,00003(±0,00004) TE +0,00237(±0,00186) BE +66,55430(±31,6644)   (1) 

Лб =+6,24810(±3,780)HOMO +0,00306(±0,00169)BE +0,00001(±0,00001)CCI +72,18433(±31,350)    (2) 

Лб =+5,91630(±3,85613)HOMO +0,00234(±0,00187)BE -0,00003(±0,00004)IAE +66,55460(±31,664528)  (3) 

Лб =+5,92224(±3,85585) HOMO +0,00234(±0,00187) TE -0,00236(±0,00186) IAE +66,58001(±31,674839) (4) 

Як видно, найбільший вплив на параметр протисудомної активності – 

латентний період – мають енергетичні параметри. 

Вивчення противиразкової активності відібраних за результатами 

віртуального скринінгу речовин проводили на кафедрі фармакології 
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Національного фармацевтичного університету під керівництвом проф. 

Дроговоз С.М. на щурах на моделі гострої спирто-преднізолонової виразки в 

дозі 20 мг/кг при внутрішньошлунковому введенні в порівнянні з ранітидином 

в дозі 40 мг/кг. Вибір речовин, скринінгової моделі та препарату порівняння 

обумовлено одержаними in silico даними щодо потенційного механізму 

противиразкової дії – гальмуванням Н2-гістамінового рецептора. Досліджено 

дві групи речовин відповідно до результатів скринінгу in silico – похідні 4-

(піроліл-1)-5-феніл-1,2,4-тріазол(4Н)-3-тіону (рис. 13 А) та похідні з 5-арил-

окси-(арилтіо-, ариламіно-)метильними (рис. 13 Б) 
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Рис. 13 Противиразкова активність (%) анілідів 4-(піроліл-1)-5-арил-1,2,4-

тріазол(4Н)-3-ілтіогліколевих кислот (А), похідних (4-R-5-(арилокси-арилтіо-, 

ариламіно-))метил-1,2,4-тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевих кислот (Б) та 

ранітидину 

За результатами фармакологічного скринінгу всі досліджувані сполуки 

проявили противиразкову активність, найбільш активними виявились похідні з 

арил-Х-метильним залишком в 5 положенні тріазольного кільця (рис. 13Б). Всі 

вони діяли на рівні або вище за таку для препарату порівняння, за винятком 

сполук 4.58, 4.65, 4.139, 4.140 і 4.16. В той же час серед 4-піролільних похідних 

3.155-3.183 (рис. 13 А) лише 7 з 27 речовин діяли на рівні або дещо 

перевищували ранітидин. 

За даними фармакологічного скринінгу найбільшу активність проявили 

сполуки 4.101, 4.141 і 4.149. Слід відзначити, що в арил-Х-метильному 

фрагменті цих сполук присутні різні гетероатоми, так само як різними є і 
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замісники в 4 положенні - алільний (4.101), о-толуїльний (4.141) і бензильний 

(4.149). Крім того останнє є фенацильним похідним. Різними є й замісники в 

анілідних залишках сполук 4.101, 4.141. 
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В цілому можна говорити, що найбільшим чином сприяє прояву високої 

противиразкової активності наявність феніламінометиленового залишку в 5 

положенні, оскільки найбільша кількість речовин з високою активністю мають 

в своїй структурі саме цей залишок. З обережністю можна відзначити, що 

присутність трет-бутильного замісника в арил-Х-метиленовому залишку є 

небажаною. А найбільш «вдалими» замісниками в ароматичних кільцях є 

метильний, метоксильний та галогени.  

Вплив найбільш активних сполук на слизову оболонку шлунка (СОШ) на 

спирто-преднізолоновій моделі виразки у щурів наведено в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Вплив речовин 4.101, 4.141 и 4.149 і ранітидину  на макроскопічні показники 

СОШ (в балах) 

Речовина Здуття Геморагії Гіперемія Набряк Складчастість 

Інтактний 

контроль 

0 0 0 0 0 

Контрольна 

патологія 

2,5±0,32 0,83±0,16 2,33±0,16 2,67±0,16 2,5±0,16 

Ранітидин 2,0±0,32 0,33±0,16* 2,0±0* 2,0±0,32 1,67±0,16* 

4.101 1,33±0,16* 0,33±0,16* 2,5±0,16 1,66±0,16* 2,3±0,16** 

4.141 1,0±0,32*/** 0*/** 1,0±0*/** 1,0±0*/** 1,33±0,16* 

4.149 1,17±0,48* 0*/** 2,17±0,32 1,33±0,16* 2,5±0,32** 
Примітки: *- статистично значущий у відношенні до групи контрольної патології на рівні 

значущості р <0,05 ( t-критерій Стьюдента); 

    ** - статистично значущий у відношенні до групи, що отримувала ранітидин на рівні 

значущості р <0,05 ( t-критерій Стьюдента). 

Як видно з результатів, наведених у таблиці, синтезовані речовини 

позитивно впливають на стан слизової оболонки шлунка, знижуючи показники 

патології краще, ніж препарат порівняння ранітидин. Явним лідером з цього 

виду активності є сполука 4.141. Важливим фактором для остаточного вибору 

«сполуки-лідера» ми вважали токсикометричні властивості. Тому нами були 

розраховані і експериментально визначені показники гострої токсичності для 

найбільш активної сполуки 4.141. Розраховані показники гострої токсичності 

для сполуки 4.141 наведені в табл. 3.  
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Таблиця 3 

Розраховані та експериментальний показники гострої токсичності 

сполуки 4.141 

Шлях уведення в/очер в/в п/о п/ш 

log (ммоль/кг)* 0,372   0,786  0,628  0,739  

мг/кг* 1114,0 77,450  2011,000 2599,000 

Клас токсичності  5  4   5  Не токс.  

Експериментальні дані, мг/кг - - 2120±14,11 - 

Примітка. *GUSAR-Online, LD50, rat 

Дослідження гострої токсичності на тваринах проводили з урахуванням 

передбачуваного шляху введення – внутрішньошлунково на щурах. Одержані 

експериментальні результати узгоджуються з отриманими попередньо 

розрахунковими даними (табл. 3), і сполука-лідер за класифікацією Сидорова К.К. 

відноситься до практично нетоксичних речовин а за міжнародною 

класифікацією GHS – відноситься до 5 класу токсичності. 

Одержані результати стали підставою для рекомендації подальшого 

вивчення цієї речовини 4.141 з метою можливого застосування в медичній 

практиці як противиразкового засобу.  

Дослідження аналгезуючої активності 5-ариламінометильних похідних 

4.125-4.134 проводили на моделі "оцтових корчів" Як препарат порівняння 

використовували анальгін в дозі 50 мг/кг. Виявлено, що тільки 2 з синтезованих 

речовин (4.135 і 4.129) наближаються за дією до анальгіну. Слід зазначити, що 

дози синтезованих сполук є значно нижчими, ніж у препарату порівняння, і 

таким чином за певних умов вони можуть скласти йому альтернативу при 

поглиблених дослідженнях. 

Відповідно до прогнозу була вивчена аналгетична і протизапальна 

активність іліденпохдних 3.109, 3.111, 3.112, 3.118. Дослідження проводилися в 

Інституті фармакології і токсикології НАМН України д.б.н О.Є. Ядловським. 

Аналіз результатів фармакологічного скринінгу дає підставу зробити висновок, 

що синтезованим заміщеним 2-(5-R-4-бензиліденаміно-4Н-1,2,4-тріазол-3-

іл)тіогліколевим кислотам притаманна антіноцицептивна активність на моделі 

вісцеральних болів. Причому, в залежності від радикала в четвертому 

положенні тріазольного циклу, можна отримати як анальгетик, так і анальгетик 

з вираженими протизапальними властивостями. Дані експерименту однозначно 

вказують, що наявність в третьому положенні системи залишку тіогліколевої 

кислоти приводить до збільшення антіноцицептивної активності. Слід також 

зазначити, що в експериментах на карагеніновому і формаліновому набряках, 

на відміну від сполуки 3.112, його аналог 3.109 викликає запалення. 

Визначення протиракової активності нових потенційних біологічно 

активних речовин проводилося in vitro на 60 лініях ракових клітин людини в 

концентрації речовини 10
-5

 моль/л за стандартною процедурою оцінки 

мітотичної активності, відібраних фахівцями інституту раку США. Відзначено, 

що сполуки 4.168, 4.169 пригнічували ріст клітин лейкемії ліній SR на 99,75 і 
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95 % відповідно, при цьому виявляючи значну інгібуючу дію і на зростання 

всіх інших клітин. Вивчення впливу синтезованих сполук на ріст клітин 

дрібноклітинного раку легенів показало, що лінії клітин в цілому виявилися 

нечутливими до досліджених сполук за винятком клітин лінії A549/ATCC, ріст 

яких в інтервалі 55-20 % інгібували сполуки 4.54, 4.63, 4.118 , 4.104, 4.124, 

4.131, 4.136, 4.140, 3.168, 3.169. Із значних результатів можна відзначити 

інгібування росту клітин лінії EKVX речовиною 4.131 (65 %), лінії HOP-62 

речовиною 4.168 (55 %), HOP-92 речовинами 4.140 і 4.169 (61 % і 53 % 

відповідно). На всіх лініях раку легенів інгібуючий ефект продемонстрували 

відмічені раніше речовини 4.168 і 4.169, однак відсоток пригнічення росту 

ракових клітин був не таким значним як при лейкемії. За здатністю 

пригнічувати ріст специфічних ліній раку кишечника найбільш активні 

речовини можна розташувати в такий ряд 4.168> 4.131> 4.169 (за середнім). 

Найбільше пригнічення спостерігалося при впливі речовиною 4.168 на клітини 

лінії HCT-116 (91 %), HCT-15 (71 %), НТ 29 (72 %) і КМ-12 (60 %), а також 

речовиною 4.131 на клітини НСТ 116 (58 %) і РЕ-29 (70 %). Для ліній клітин 

раку головного мозку інгібування росту в цілому було незначним. Три сполуки-

лідери за впливом на ріст клітин меланоми розташовуються в порядку 4.131-

4.168-4.169. Відзначено також значне пригнічення росту клітин лінії SK-MEL-5 

речовинами 3.94 (52 %) і 4.54 (60 %). Однак, на цих лініях раку ми відзначили і 

канцерогенну дію деяких сполук, які до 15 % стимулювали ріст ракових клітин. 

За здатністю пригнічувати ріст клітин раку яєчника безумовним лідером 

виявилась речовина 4.131, яка практично повністю припиняла ріст клітин лінії 

OVCAR 4 (-7,63 %) і уповільнювало зростання клітин інших ліній на 20-50 %. 

Традиційно активними, але в дещо меншій мірі виявились речовини 4.168, 

4.169. Клітини раку нирок також виявилися чутливими до деяких з 

синтезованих сполук. Відзначаючи досить високу активність сполук 4.131, 

4.168 і 4.169, слід сказати, що ефективно інгібували ріст клітин окремих ліній і 

інші речовини, такі як, наприклад 3.95, 3.54, 4.124. За впливом на ріст клітин 

раку простати можна зробити таке узагальнення - клітини лінії DU-145 до 

синтезованих речовини за винятком 4.168 практично нечутливі або 

покращували своє зростання, в той час як клітини лінії Pc-3 пригнічуються 

практично всіма речовинами. Активність найбільш ефективних з синтезованих 

сполук зменшується в ряду 4.140 - 4.107 - 4.168 - 4.63 - 4.169 - 4.124 - 4.54 - 

4.118. Слід зазначити, що речовина 4.131 на цій лінії клітин раку не вивчалося, 

а речовини 4.42 і 4.104 незначно стимулювали ріст клітин цієї лінії. Вибіркове 

пригнічення клітин раку молочної залози продемонстрували речовини 4.54, 

4.131.  

За результатами проведеного попереднього скринінгу для подальшого 

скринінгу обрані речовини 4.131, 4.140, 4.168, 4.169. Примітно, що речовина 

4.140 виявилась найактивнішою і за результатами докінгових досліджень. 

 Розділ 6. Масштабування синтезу потенційного АФІ з 

противиразковою дією і розробка методик контролю якості. За 

результатами фармакологічного дослідження субстанція 4.141 (4-метоксіанілід 
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5-(4-метилфеніламінометил)-4-(2-метилфеніл)-1,2,4-тріазол(4Н)-3-іл)тіогліко-

левої кислоти) привернула до себе увагу виробників і була рекомендована для 

поглиблених досліджень під умовною назвою тріазопразол.  
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Для проведення доклінічних фармакологічних досліджень та 

фармацевтичної розробки необхідно було масштабувати та стандартизувати 

технологію його синтезу та розробити методики контролю якості за вимогами 

ДФУ. Дослідження з масштабування синтезу тріазопразолу проводились на базі 

департаменту з виробництва АФІ ПАТ «Фармак». 

У лабораторних умовах синтез цієї субстанції здійснювався в три етапи: 

синтез 5-((4-метилфеніламіно)метил)-4-(2-метилфеніл)-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-

тріазол-3-тіону 4.29 (напівпродукт 1); синтез 2-хлор-N-(4-метокси-

феніл)ацетаміду (напівпродукт 2); взаємодія напівпродуктів з отриманням 

цільового 4-метоксіаніліду 5-(4-метилфеніламінометил)-4-(2-метилфеніл)-1,2,4-

тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевої кислоти) 4.141. 

При розробці промислової технології ми брали до уваги кілька різних 

факторів – ефективність синтезу (виходи на кожній стадії синтезу), можливість 

проведення синтезу без виділення напівпродуктів, можливість придбання 

напівпродуктів. Для імплементації в промислове виробництво ми розглядали 

кожний етап окремо. На жаль, на сьогоднішній день ПАТ «Фармак» не має 

виробничих можливостей для ультразвукового синтезу, тому, незважаючи на 

очевидні переваги цього способу синтезу, отримані в лабораторному експери-

менті, від нього довелося відмовитися при дослідженнях з масштабування. 

Вивчаючи комерційні пропозиції виробників хімічних реактивів, ми 

виявили, що на ринку хімічних субстанцій присутній 4-метилфеніламіно-

ацетогідразид, що дозволило скоротити перші дві стадії – синтез етил 4-

метоксифеніламіноацетату та його гідразиноліз. В результаті експеримен-

тального дослідження було встановлено, що на першій стадії через 1 год 

кип'ятіння реакційної маси в ній ще зберігаються домішки вихідних речовин, в 

той час як через 1,5 год на хроматографічної платівці спостерігається лише 

пляма тіосемікарбазиду 6.5 і відсутні плями вихідних речовин. Тому ми 

подовжили стадію взаємодії гідразиду з тіосемікарбазидом до 1,5 год (табл. 4). 

Високий вихід тіосемікарбазиду і відсутність побічних реакцій, а також 

відсутність значної кількості домішок вихідних речовин стало передумовою 

для вивчення оптимального часу синтезу ключового інтермедіату та 

можливості проведення синтезу без виділення проміжного тіосемікарбазиду. 
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Таблиця 4 

Вплив розчинника та часу проведення реакції на вихід тіосемікарбазиду 6.5 

 
Розчинник Час, хв Вихід, % 

Домішки 

(ТСХ)* 

1 етанол 60 55 +++ 

2 70 64 ++ 

3 80 67 + 

4 90 81 -** 

5 метанол 60 57 +++ 

6 70 64 ++ 

7 80 68 + 

8 90 82 -** 

9 ацетонітрил 60 57 +++ 

10 70 65 ++ 

11 80 67 + 

12 90 84 -** 

Примітка  

* Оцінка візуальна (ТШХ)  по інтенсивності флуоресценції в УФ-світлі 

** На хроматографічній пластинці сліди на рівні плям вихідних речовин 

Експериментальними дослідженнями встановлено, що задовільного 

виходу і чистоти 5-((4-метилфеніламіно)метил)-4-(2-метилфеніл)-2,4-дигідро-

3Н-1,2,4-тріазол-3-тіону 4.29 вдається досягти вже через 270 хв синтезу. Далі 

вихід зростає незначно (табл. 5). Тому вирішено скоротити час синтезу на цій 

стадії до 4,5 год замість 5, протягом яких раніше проводили синтез в 

лабораторному синтезі. 

Таблиця 5 

Вплив часу на вихід 5-((4-метилфеніламіно)метил)-4-(2-метилфеніл)-2,4-

дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіону 4.29 

 Час Вихід Домішки*  Час Вихід Домішки* 

1 210 59 ++ 4 300 76 + 

2 240 68 ++ 5 330 78 + 

3 270 75 + 6 360 78 + 

Примітка * Оцінка візуальна (ТШХ) по інтенсивності флуоресценції в УФ-

світлі 

Для здійснення синтезу без виділення тіосемікарбазиду після завершення 

першої стадії синтезу здійснювали відгонку спирту етилового під вакуумом. До 

сирого сухого залишку після відгону спирту додавали воду і суспендували осад, 

а потім додавали калію гідроксид для циклізації. Як показали результати 

експерименту, вихід 5-((4-метилфеніламіно)метил)-4-(2-метилфеніл)-2,4-

дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіону 4.29 у перерахунку на вихідний гідразид 

очікувано був більше (72% проти 61%) при синтезі без виділення 
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тіосемікарбазиду за рахунок відсутності втрат, які неминучі при виділенні 

останнього. Чистота продукту при цьому була співставною. 

Наступним етапом синтезу передбачається синтез другого інтермедіату – 

2-хлор-N-(4-метоксифеніл)ацетаміду. Однак беручи до уваги описані вище 

складності, пов'язані з його самостійним синтезом, ми віддали перевагу його 

придбанню. Таким чином, кількість стадій синтезу скорочується ще на одну. 

Заключним етапом синтезу цільової речовини є алкілування. Синтез 

цільового продукту 4.141 проводять взаємодією одержаних напівпродуктів. 

При масштабуванні методики синтезу ми вивчали вплив розчинників, часу і 

температури. Найкращих виходів при прийнятному рівні чистоти вдалося 

досягти при використанні для синтезу системи етанол-калію гідроксид.  

Ми віддали перевагу для промислового синтезу витримці при температурі 

60°С, оскільки це узгоджується з принципом «зеленої хімії» про економію 

енерговитрат. Нижче наведена загальна модифікована схема синтезу 

Тріазопразолу для використання в промислових умовах (схема 13).  

Схема 13 
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4.141   
При масштабуванні нами вже були враховані дані про токсичність 

вихідних реактивів і вжито заходів щодо зниження токсичного впливу на 

персонал шляхом скорочення стадій синтезу. Показниками, які кількісно 

описують приналежність реакцій до «зелених» є Е-фактор і атомна 

ефективність. Е-фактор – це відношення маси побічних продуктів (потенційних 

відходів виробництва) до маси цільового. Ми розрахували Е-фактори для 

лабораторної та масштабованої (модифікованої) технології синтезу 

тріазопразолу (таблиця 6). Таким чином модифікація методики при її 

масштабуванні дозволяє значно знизити Е-фактор, тобто значно зменшити 

кількість відходів, які утворюються в ході синтезу, і таким чином «озеленити» 

промислову методику синтезу. Такого результату досягнуто здебільшого за 

рахунок того, що для масштабованої методики синтезу скорочено кількість 

стадій за рахунок придбання частини напівпродуктів. 
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Таблиця 6 

Е-фактор лабораторної та масштабованої (модифікованої)  

технології синтезу тріазопразолу 

 лабораторна масштабована 

Е-фактор (кількість відходів/ 

вихід цільового продукту) 

8,21 1,82 

Ми провели оцінку модифікованої методики на відповідність всім 

принципам «зеленої хімії». Отримані дані свідчать про те, що більшості 

принципів «зеленої хімії» запропонована масштабована методика відповідає і 

максимально знизила ризики забруднення навколишнього середовища. На 

підставі розробленої масштабованої методики були розроблені технологічна 

схема (схема 14) і технологічний регламент синтезу тріазопразолу. 

Вихідна сировина, проміжна 
продукція та матеріали

Стадія 1. Санітарно-гігієнічна 
підготовка виробництва

Контроль у процесі 
виробництва

Відходи Витрати

4-метилфеніламіноацетил-гідразид, 
етанол, 4-метоксифенілізотіоціанат

Стадия 2. Одержання 
тіосемикарбазида 

Реактор 1-1, реактор 1-2, 
центрифуга 1-3 (Приміщення \1)

Кількість сировини, 
температура та тривалість 

витримки, швидкість придачі, 
температура та швидкість 

охолодження

Відходи ВитратиМаточник на стадию

Стадія 3. Сушка
Сушарка 2-1 (Приміщення \2)

Температура, тривалість 
сушки

Відходи Витрати

Стадія 4. Одержання 
меркаптотриазолу

Реактор 1-1, реактор 1-2, 
центрифуга 1-3
(Приміщення \1)

Кількість сировини та 
напівпродукту, температура 

суміші, тривалість 
витримки, рН, кількість та 

якість продукту 

Тіосемикарбазид, вода, 
гідроксид калію, соляна кислота

Стадія 5. Приготування розчину 
КОН

Реактор 3-1
Повнота розчиненняВода, КОН

Стадія 6. Алкілування
Реактор Р 3-2, реактор 3-3, 

центрифуга Ф 3-1

Час придачі, швидкість 
перемішування, швидкість 

нагріву, охолодження

Меркаптотриазол, етанол, 
анілід хлороцетової кислоти

Стадія 7. Сушка
Сушарка 4-1

(Приміщення \4)

Температура та тривалість 
сушки, подрібнення

Відходи Витрати

Відходи Витрати

 
Схема 14 Технологічна схема синтезу 4-метоксіаніліду (5-(4-

метилфеніламінометил)-4-(2-метилфеніл)-1,2,4-тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевої 

кислоти) (тріазопразолу) 
 

При виборі параметрів стандартизації тріазопразолу ми керувалися 

вимогами Державної фармакопеї України. Для розробки параметрів 
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стандартизації використовували зразок тріазопразолу очищений подвійною 

кристалізацією, за даними хроматографічного аналізу чистота близько 99 %. 

Експериментально підтверджена можливість ідентифікації тріазопразолу 

хімічними реакціями: на первинну ароматичну аміногрупу (після гідролізу, 

підтверджує присутність анілідного залишку); з загальноалкалоїдними 

реактивами (підтверджує наявність в структурі третинного/их атомів азоту. 

З фізико-хімічних методів, нами були обрані УФ та ІЧ-спектроскопія. 

Як виробничі (технологічні) сторонні домішки в субстанції 

рекомендовано визначати важкі метали і залізо, хлориди, а також проводити 

тест на залишкову кількість органічних розчинників (етанол) методом ГХ. Крім 

того, нами введений тест на визначення кислотності і лужності субстанції. 

Потенційними супутніми домішками є вихідні тріазолтіон 4.29 і  

4-метоксіанілід хлороцтової кислоти 6.8. Для визначення супутніх домішок 

розроблена хроматографічна методика. Дане випробовування контролює 

напівпродукти, побічні продукти, продукти розкладання. При розробці 

методики використаний РСО тріазопразолу. 

Хроматографічне розділення проводили в градієнтному режимі 

елюювання з використанням в якості рухомої фази А - води з додаванням 0,1 % 

мурашиної кислоти, рухомої фази В - ацетонітрилу з додаванням 0,1 % 

мурашиної кислоти, на колонці, заповненій силікагелем октадецилсілільним.  

У запропонованих хроматографічних умовах було досягнуто повне розділення 

компонентів модельної суміші основної речовини і домішок (рис. 12).  
 

  
А Б 

  
В Г 

Рис. 12 Хроматограми розчину порівняння (тріазопрзолу) (А), для 

перевірки придатності хроматографічної системи (Б), розчину порівняння (б) – 

домішка А (В); випробовуваного розчину (Г) 
 

Порівняння хроматограм DAD-детектора (рис. 12) показує, що в умовах 

запропонованої методики визначення домішок не заважають ані розчинник, ані 

рухома фаза, ані основна речовина, що свідчить про специфічність методики. У 

зазначених умовах час утримування піку основної речовини тріазопразолу 

Тріазопразол 

Тріазопразол 

Домішка А 

Домішка А Тріазопразол 
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становить близько 6,4 хв (рис. 12 Г), піку домішки А - близько 2,5 хв (рис. 12 

В). 

Оптимальними умовами для розділення домішок є рухома фаза з вмістом 

ацетонітрилу від 40 % до 70 %, тому запропоновано проводити розділення 

домішок і основної речовини при градієнтному елююванні. Визначено, що 

межа виявлення значно менша за 0,032 мкг/мл, що відповідає критеріям 

прийнятності. 

Для встановлення можливих часів утримування домішок - продуктів 

розкладання, субстанція була піддана стресових умов розкладання - в умовах 

кислотної, лужної, пероксидного і температурної деградації (рис. 13).  

При кислотному гідролізі (рис. 13 А) основна речовина розкладається з 

утворенням домішки А, спостерігається збільшення вмісту домішки А від 

0,026 % до 0,207 %. В умовах лужного гідролізу (рис. 13 Б) спостерігається 

утворення неідентифікованої домішки В з часом утримування 1,673 хв 

(відносний час утримування - 0,26), спостерігається збільшення вмісту домішки 

В від 0,058 % до 0,514 %. 
 

  

А Б 

  
В Г 

Рис. 13 Хроматограми випробовуваного розчину тріазопразолу в умовах 

розкладання – кислотного (А), лужного (Б), пероксидного (В), температурного 

(Г) 

В умовах пероксидного розкладання (рис. 13 В) з'являється 

неідентифікована домішка С з часом утримування близько 1,893 хв (відносний 

час утримування - 0,29), спостерігається збільшення вмісту домішки С від 

0,085 % до 0,269 %. Температурне розкладання тріазопразолу (рис. 13 Г) 

призводить до утворення неідентифікованої домішки D з часом утримування 

близько 11,080 хв (відносний час утримування - 1,73), спостерігається 

збільшення вмісту домішки D від 0,082 % до 0,312 %. 

Для кількісного визначення субстанції фармакопея рекомендує 

використовувати об'ємні (титриметричні) методи. Тому ми розробили для 

тріазопразолу метод визначення азоту в органічних сполуках після 

Тріазопразол 

Тріазопразол Тріазопразол 

Тріазопразол 
Домішка А 
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мінералізації сірчаною кислотою, описаний в ДФУ (2.5.9). Отримані в 

результаті експериментальних випробувань значення відносних 

невизначеностей окремої варіанти і середнього результату свідчать про 

можливість застосування цієї методики для визначення. 

Для лікарських форм цей метод є неприйнятним, оскільки цьому 

визначенню будуть заважати допоміжні речовини. Тому для подальшої 

фармацевтичної розробки нами був запропонований метод високоефективної 

рідинної хроматографії. Хроматографічне розділення проводили при 

градієнтному елююванні з використанням як рухомої фази А - води з 

додаванням 0,1 % мурашиної кислоти, як рухомої фази В - ацетонітрилу з 

додаванням 0,1 % мурашиної кислоти на колонці, заповненій силікагелем 

октадецилсілільним. 

Кількісне визначення основної речовини проводили в хроматографічних 

умовах визначення супутніх домішок субстанції тріазопразолу, але при довжині 

хвилі 248 нм, де спостерігається максимум поглинання основної речовини.  

У запропонованих хроматографічних умовах було досягнуто відповідність 

вимогам ДФУ до характеристик основного піку тріазопразолу розчину 

порівняння при перевірці придатності хроматографічної системи. Кількісний 

вміст основної речовини в субстанції тріазопразолу визначали відносно площі 

піку розчину порівняння. Метрологічні характеристики середнього результату 

кількісного визначення тріазопразолу наведені в табл.8.  

Таблиця 8 

Метрологічні характеристики середнього результату кількісного визначення 

тріазопразолу методом ВЕРХ (Р = 95%, t (P, ) = 2,78) 

ν Xi, % Хср, % S
2
 Scp P t(P,ν) 

Довірчий 

інтервал 
ε, % 

4 

99,32 

99,38 0,00315 0,025 0,95 2,78 99,38 % ± 0,070 0,070 

99,42 

99,38 

99,33 

99,45 

Згідно з наведеними даними можна зробити висновок, що вміст діючої 

речовини в субстанції тріазопразолу відповідає вимогам регламентованих 

допусків за кількісним вмістом, а дана методика дозволяє об'єктивно його 

оцінити і може бути використана для розробки лікарської форми. 

За розробленими методиками було складено специфікацію, що покладено 

в основу контролю якості субстанції в процесі фармацевтичної розробки та 

дослідження стабільності субстанції. 
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ВИСНОВКИ 
 

У роботі наведено теоретичне обґрунтування і практичне вирішення 

проблеми цілеспрямованого пошуку біологічно активних речовин в ряду 

анілідів (4,5-дизаміщених-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіогліколевих кислот і 

підготовки «сполуки-лідера» до впровадження у промислове виробництво.  

В роботі методами in silico теоретично обґрунтовано вибір об’єктів 

дослідження, виконаний синтез понад 300 не описаних раніше сполук, доведена 

їх структура, спланований фармакологічний скринінг, за результатами якого 

сформульовано закономірності «структура-активність» і відібрано «сполуку-

лідер» з противиразковою активністю. Для потенційного АФІ противиразкової 

дії масштабовано і апробовано в промислових умовах методику синтезу та 

здійснено стандартизацію. 

1. Сформовано дизайн досліджень, на основі аналізу літературних даних з 

пошуку біологічно активних речовин і віртуального скринінгу відібрано 

структури для подальшої модифікації та обрані скафолди для введення 

відповідних замісників в 3, 4 та 5 положення тріазольного кільця для 

одержання потенційних БАР з протисудомною, противиразковою, 

аналгетичною та протираковою активністю. 

2. З урахуванням можливого подальшого використання в промисловому 

синтезі визначена стратегія синтезу базових структур – 5-заміщених 4-аміно-

(алкіл-, арил-)-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів. 

3. Синтез 5-заміщених 4-аміно-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів 

здійснений з етилових естерів карбонових кислот, відповідних заміснику в 5 

положенні. Алкілуванням базових структур синтезовані нові аніліди (5-алкіл-

(арил-, тієніл-)-4-аміно-4H-1,2,4-тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевих кислот. Вперше 

встановлено збільшення виходу ключових інтермедіатів та продуктів 

алкілування при використанні ультразвукової активації.  

4. Згідно з плануванням за результатами in silico досліджень здійснено  

модифікацію синтезованих анілідів 5-заміщених (4-аміно-(4Н)-1,2,4-тріазол-

3-іл)тіогліколевих кислот. Взаємодією в ароматичними альдегідами отримані 

відповідні іліденпохідні. При цьому запропонована оригінальна one pot 

методика. Конденсацією Пааля-Кнорра аніліди 5-заміщених (4-аміно-(4Н)-

1,2,4-тріазол-3-іл)тіогліколевих кислот переведені у відповідні 

піролілпохідні. 

5. Для синтезу 5-заміщених 4- арил-(аліл-, бензил-)-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-

тріазол-3-тіонів формування кільця здійснювали з використанням естерів 

карбонових кислот, відповідних заміснику в 5 положенні та відповідних арил-

(аліл-, бензил-)ізотіоціанатів. Визначено умови, що забезпечують 

максимальний вихід і здійснено подальше алкілування анілідами хлороцтової 

кислоти і хлорацетофенонами. Застосування ультразвуку дозволило дещо 

збільшити виходи цільових продуктів та значно скоротити час реакції. 

Віртуальний скринінг продемонстрував перспективність пошуку серед 
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синтезованих сполук речовин з аналгетичною, протисудомною, 

противиразковою і протираковою активністю. 

6. Структура синтезованих сполук доведена даними елементного аналізу 

та спектроскопії ПМР, чистота – хроматографічними методами (ТШХ, LС/MS). 

В ході виконання експерименту встановлено оптимальні умови проведення 

синтезу. Визначено речовини, що є найбільш перспективними для проведення 

фармакологічного скринінгу. 

8. За результатами фармакологічного скринінгу встановлено, що 

синтезовані сполуки мають помірні аналгетичні та протисудомні властивості. 

Найбільш сприятливо на ці види активності впливає присутність 4-

феніламінометильного замісника в 5 положенні і бензильного замісника в 4 

положенні. Проведені QSAR дослідження продемонстрували, що найбільшою 

мірою ці види активності залежать від енергетичних параметрів молекули. За 

результатами прескринінгу протиракової активності три сполуки відібрані для 

подальших скринінгових досліджень. 

9. Синтезовані сполуки проявили в експериментах на тваринах значну 

противиразкову активність, багато з яких перевершували в експерименті 

ранітидин. Докінгові дослідження показали вірогідну мультифакторність дії 

найбільш активної речовини, спрямовану здебільшого на пригнічення  

Н2-гістамінового рецептора. Сполука-лідер – 4-метоксіанілід (5-(4-

метилфеніламінометил)-4-(2-метилфеніл)-1,2,4-тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевої 

кислоти) («тріазопразол»), що виявилась практично нетоксичною речовиною, 

відібрана для поглиблених досліджень. 

10. Проведено експериментальні дослідження щодо масштабування 

методики синтезу тріазопразолу. Скорочено кількість стадій синтезу ключового 

інтермедіату, експериментально встановлено оптимальні технологічні 

параметри, на підставі яких розроблено технологічну схему і технологічний 

регламент виробництва. За більшістю показників технологія синтезу відповідає 

принципам «зеленої хімії». Модифікована технологія апробована в 

промислових умовах. 

11. Розроблено методики ідентифікації хімічними та фізико-хімічними 

методами. Для контролю сторонніх та супутніх домішок розроблено 

хроматографічну методику. Методом ВЕРХ/МС визначено профіль домішок, 

що утворюються в умовах кислотної, лужної, пероксидної та температурної 

деградації. Розроблено методики кількісного визначення субстанції 

тріазопразол по визначенню азоту в органічних сполуках та методом ВЕРХ. 

Доведено стабільність тріазопразолу при зберіганні протягом 1 року 

(дослідження зі стабільності тривають). 
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АНОТАЦІЯ 
 

Саїдов Н.Б. Спрямований синтез біологічно активних речовин в ряду 

анілідів 4-R-5-R
1
-1,2,4-тріазол(4H)-3-ілтіогліколевих кислот. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук 

за спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія». – 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ 

України, Львів, 2019. 

Робота присвячена синтезу, дослідженню фізико-хімічних властивостей 

та фармакологічної активності речовин ряду анілідів (4,5-дизаміщених-1,2,4-

тріазол(4Н)-3-іл)тіогліколевих кислот з метою подальшого впровадження в 

промислове виробництво найбільш активних речовин. Сплановано методами in 

silico та здійснено синтез цільових речовин, при цьому встановлено доцільність 

використання ультразвукового синтезу, що дозволяє збільшити виходи 

цільових продуктів та скоротити час синтезу. Будову речовин доведено даними 

елементного аналізу та спектроскопії ПМР. Віртуальний скринінг став 

передумовою планування фармакологічних досліджень. Для синтезованих 

речовин встановлено помірний рівень протисудомної та аналгетичної 

активності. QSAR-дослідження показали важливість енергетичних параметрів 

молекули для прояву цих видів активності. Три речовини за даними первинного 

скринінгу in vitro  визначено як перспективні для подальшого вивчення 

протиракової активності. За результатами вивчення противиразкової активності 

визначено сполуку-лідер з низькою токсичністю та активністю, що значно 

перевищує ранітидин. Дослідженнями in silico визначено вірогідність 

комбінованого механізму дії. Для сполуки-лідера Тріазопразолу здійснено 

масштабування технології синтезу, її апробацію в промислових умовах та 

розроблено методики контролю якості. 

Ключові слова: 1,2,4-тріазол-3-тіони, 4-R-5-R
1
-1,2,4-тріазол(4H)-3-

ілтіогліколеві кислоти, похідні, синтез, молекулярний докінг, зв’язок 

«структура-активність», масштабування синтезу, контроль якості, тріазопразол 
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АННОТАЦИЯ 
 

Саидов Н.Б. Направленный синтез биологически активных веществ в 

ряду анилидов 4-R-5-R
1
-1,2,4-триазол(4H)-3-илтиогликолевых кислот. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора фармацевтических 

наук по специальности 15.00.02 «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». – 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, 

МЗ Украины, Львов, 2019. 

Работа посвящена синтезу, исследованию физико-химических свойств и 

фармакологической активности веществ ряда анилидов (4,5-дизамещенных-

1,2,4-триазол(4Н)-3-ил)тиогликолевих кислот с целью дальнейшего внедрения в 

промышленное производство наиболее активных веществ. 

Для оптимизации диссертационных исследований был сформирован 

дизайн исследований, состоящий из 8 основных этапов. На первом этапе 

осуществлен выбор базовых структур и планирование синтеза на основе 

анализа литературных данных и последующего in silico скрининга виртуальной 

библиотеки с целью получения биологически активных веществ с 

потенциальной противосудорожной, противоязвенной, анальгетической и 

противораковой активностью.  

Выбрана стратегия синтеза ключевых интермедиатов, приемлемая для 

последующего воспроизведения в промышленных условиях, доказана 

эффективность использования ультразвукового синтеза на последней стадии 

циклизации. 

При алкилировании 5-алкил/арил/тиенил-4-амино-1,2,4-триазол-3-тионов 

анилидами хлоруксусной кислоты использовали кроме традиционного метода 

ультразвуковую активацию. Установлено, что ультразвуковой синтез позволяет 

повысить выходы целевых продуктов и уменьшить время синтеза. В 

соответствии с данными скрининга in silico осуществлена модификация 

аминогруппы в 4 положении: в пирролильный остаток реакцией Пааля-Кнорра 

и в арилиденовые производные - взаимодействием с ароматическими 

альдегидами в условиях трехкомпонентного взаимодействия. По результатам 

докинговых исследований отобраны вещества для фармакологического 

скрининга. 

Осуществлен синтез анилидов 5-арилтио/окси/аминометил-4-

арил/аллил/бензил-1,2,4-триазол(4Н)-3-тиогликолевых кислот взаимодействием 

соответствующих 1,2,4-триазол-3-тионов анилидами хлоруксусной кислоты и 

хлорацетофенонами. Определены оптимальные условия синтеза ключевых 

интермедиатов и последующего их алкилирования. Использование ультразвука 

сокращает время синтеза, однако повышение выхода при этом было 

незначительным. Виртуальный скрининг позволил отобрать соединения, 

наиболее перспективные для изучения противосудорожной, анальгетической, 

противоязвенной активности.  
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Строение всех синтезированных веществ доказано данными элементного 

анализа, спектроскопии ПМР, некоторых – масс-спектрометрии, для 

подтверждения чистоты использовались хроматографические методы. 

Обобщение результатов фармакологических испытаний показало, что 

противосудорожная и анальгетическая активность изученных соединений 

является умеренной и не превышает активности препаратов сравнения. Можно 

предположить, что наиболее благоприятным для проявления 

противосудорожной  активности является наличие в 5 положении бензильного 

радикала (для 4-пирролильных производных) и ариламинометиленового 

фрагмента для производных второй базовой структуры. QSAR – исследования 

показали важность для этих видов активности энергетических параметров 

молекулы. Из 21 вещества, отобранного для скрининга in vitro на 

противораковую активность, 3 были рекомендованы для дальнейших 

скрининговых исследований. 

Наилучшие результаты по данным фармакологического скрининга 

получены при изучении противоязвенной активности. Все изученные вещества 

были эффективными на модели спирто-преднизолоновой язвы, большинство – 

в различной степени активнее препарата сравнения. Выявлено вещество-лидер – 

4-метоксианилид (5-(4-метилфенил)аминометил-4-(2-метилфенил)-1,2,4-

триазол(4Н)-3-ил)тиогликолевой кислоты (триазопразол). Это соединение 

рекомендовано для углубленных исследований. 

По результатам экспериментальных исследованиях по масштабированию  

синтеза триазопразола и имплементации технологии синтеза в промышленные 

условия сокращено количество стадий за счет возможности приобретения 

некоторых интермедиатов, экспериментально установлены оптимальные 

условия синтеза, включенные в технологический регламент. Полученный 

регламент соответствует большинству принципов «зеленой химии». 

Разработаны методики контроля качества триазопразола – 

идентификация, определение чистоты методом ВЭЖХ и количественное 

определение (потенциометрическим титрованием и методом ВЭЖХ). Профиль 

примесей при стрессовых условиях (обработка кислотой, щелочью, 

окислителями, нагревание) изучен методом ВЭЖХ/МС. Изучена стабильность 

триазопразола при хранении в обычных условиях. 

Ключевые слова: 1,2,4-триазол-3-тионы, 4-R-5-R
1
-1,2,4-триазол(4H)-3-

ил)тиогликолевые кислоты, производные, синтез, молекулярный докинг, связь 

«структура-активность», масштабирование синтеза, контроль качества, 

триазопразол 



44 

 

ANNOTATION 
 

Saidov N.B. Directed іynthesis of biological active substances among 4-R-

5-R
1 

-1,2,4-triazole(4Н)-3-ylthioglycolic acids anilides. – Qualification scientific 

work with the manuscript copyright. 

The thesis for a doctor of pharmaceutical science degree in speciality 15.00.02 

«Pharmaceutical chemistry and pharmacognosy». – Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The work is devoted to the synthesis, study of physico-chemical properties and 

pharmacological activity of a series of anilides of (4,5-disubstituted-1,2,4-

triazole(4H)-3-yl)thioglycolic acids for further introduction of the most active 

substances into industrial production. 

Synthesis of the target substances has been planned by in silico methods and 

has been carried out. Positive effect during using ultrasonic synthesis has been 

established, which allows to increase yields of the target products and reduce the time 

of synthesis. Structure of substances synthesized has been proved by the data of 

elemental analysis and NMR spectroscopy. Virtual screening was a prerequisite for 

pharmacological research planning. For substances synthesized a moderate level of 

anticonvulsant and analgesic activity has been discovered. QSAR studies have shown 

the importance of energy parameters of the molecule for these types of activity. Three 

substances, based on primary in vitro screening, have been identified as promising for 

further study of anticancer activity. Based on the results of the study of anti-ulcer 

activity lead substance with a low-toxicity and activity ratio significantly higher than 

ranitidine has been identified. The in silico researches determine the probability of a 

combined mechanism of action. For the lead compound triazoprazol the scale of 

synthesis technology and development of the methods of quality control have been 

carried out. 

Key words: 1,2,4-triazole-3-thiones, 4-R-5-R
1
-1,2,4-triazole(4Н)-3-

ylthioglycolic acids, derivatives, synthesis, molecular docking, structure-activity 

relationship, scaling, quality control, triazoprazol 
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