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З’ясування залежності між хімічною структурою речо-
вин і їх біологічною активністю є одним з найбільш важли-
вих напрямків у створенні нових препаратів�� Окрім того, 
зіставлення оптимальних структур для різних груп сполук 
з однаковим типом дії дозволяє скласти певне уявлення 
про організацію тих рецепторів, з якими взаємодіють дані 
лікарські засоби�� Цьому завданню сприяють дослідження 
з квантової фармакології [14]��

Важливе значення для фармакологічної активності 
лікарської речовини має її хімічна будова�� Речовини, 
що близькі за хімічною будовою, мають, як правило, 
подібні фармакологічні властивості�� Наприклад, різні 
похідні бензодіазепінового ряду (діазепам та інші) ма-
ють транквілізуючий, протиепілептичний, снодійний 
вплив�� Іноді подібні за структурою речовини мають різ-
ні фармакологічні властивості (наприклад, препарати 
чоловічих і жіночих статевих гормонів), а в ряді випад-
ків однакова дія притаманна речовинам різної хімічної 
будови (наприклад, морфін і тримепередин) [8]��

З’ясування залежності дії лікарських речовин від 
їх структури має надзвичайно важливе значення для 
цілеспрямованого синтезу нових лікарських препа-
ратів�� Синтез багатьох фармакологічних препаратів 
був здійснений шляхом наслідування хімічної струк-
тури відомих раніше лікарських речовин рослинного 
походження�� Наприклад, наслідуючи структуру кокаї-
ну, вдалося синтезувати ряд його замінників, а вив-
чення структури морфіну дозволило створити сучасні 
синтетичні болезаспокійливі засоби��

За останні роки вченими різних країн приділялося 
багато уваги хімії 3-тіо-1,2,4-триазолу і його конденсо-
ваним похідним�� Перспективність даної гетероцикліч-
ної системи обумовлена багатьма факторами: високою 
реакційною здатністю, низькою токсичністю, доступ-
ністю реактивів для синтезу, розчинністю в більшості 
розчинників і особливо широким спектром біологічної 
активності��

Цілющі скарби природи підказали людству напрямок 
створення лікарських засобів, розвитку фітотерапії та 
фармакології [3]�� Людина почала застосовувати лікарські 
речовини дуже давно, кілька тисяч років тому�� Стародавня 
медицина практично повністю грунтувалася на лікарських 
рослинах, і цей підхід зберіг свою привабливість до на-
ших днів�� Безліч сучасних лікарських препаратів містять 
речовини рослинного походження або хімічно синтезо-
вані сполуки, ідентичні тим діючим речовинам, які можна 
виявити в лікарських рослинах�� Одним з найбільш ранніх 
творів, що дійшли до нас, є трактат про лікарські засоби, 
який був написаний давньогрецьким лікарем Гіппократом 
у IV столітті до нашої ери [13]��

Розуміння хімії лікарських речовин з’являється в пе-
ріод панування алхімії�� Сучасна хіміотерапія веде свій 
відлік з початку XX століття від праць П�� Ерліха, присвя-
чених синтетичним протимікробним засобам і похідним 
миш’якової кислоти для лікування сифілісу�� На сьогодні 
синтезовані десятки і сотні тисяч АФІ (активний фарма-
цевтичний інгредієнт), проводиться безперервний пошук 
нових лікарських засобів, у тому числі препаратів моно-
клональних антитіл та інших біофармацевтичних сполук 
[5]�� Не всі речовини, синтезовані як потенційно нові фар-
мацевтично активної субстанції (інгредієнти), знаходять 
своє застосування на практиці�� Багато ліків, що широко 
використовувалися раніше, витісняються зі сфери застосу-
вання через те, що з’являються більш ефективні аналоги, 
які впливають на етіологію та патогенез хвороби, а також 
є набагато селективнішими і мають менше протипоказань 
і побічних ефектів��

Широкий асортимент ліків та зростання хронічних 
захворювань і їх поєднання вимагає від сучасного лікаря 
глибоких знань не тільки фармакодинаміки і фармакокі-
нетики, а й взаємодії ліків між собою��

Властивості лікарських засобів значною мірою обумо-
влені їх хімічною будовою, наявністю функціонально ак-
тивних угруповань, формою і розміром їхніх молекул��


