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Дослідження вітчизняних учених за останні роки 
свідчать про перспективність пошуку в цьому напрям-
ку, тому що цей клас органічних сполук викликає ін-
терес не тільки в учених фармацевтичної і медичної 
галузі�� Безумовно, наявність великої кількості публіка-
цій вітчизняних і зарубіжних авторів з методів синте-
зу, перетворень, фізико-хімічних і біологічних власти-
востей похідних 1,2,4-триазолу надихає вчених різних 
країн світу займатися пошуком перспективних молекул 
серед заміщених 1,2,4-триазолу�� Більшість похідних 
1,2,4-триазолу-5-тіолів мають широкий спектр фарма-
кологічної активності та є малотоксичними сполуками 
[11]�� В останні роки в ряді цих похідних виявлені засо-
би з протипухлинними [2], протимікробними [7], про-
тивірусними властивостями [1]��

У ряді випадків фармакологічна активність речовин 
залежить не тільки від характеру і послідовності атомів, 
але й від просторового розташування атомів у молекулі 
відносно один одного, тобто від просторової ізомерії 
(стереоізомерії) молекул�� Розрізняють три види стерео-
ізомерії: оптичну, геометричну і конформаційну��

Для ефективної взаємодії речовини з рецептором не-
обхідна така структура лікарського засобу, яка забезпечує 
найбільш тісний його контакт з рецептором�� Від ступе-
ня зближення речовини з рецептором залежить міцність 
міжмолекулярних зв’язків�� Так, відомо, що при іонному 
зв’язку електростатичні сили тяжіння двох різнойменних 
зарядів обернено пропорційні квадрату відстані між ними, 
а сили Ван-дер-ваальса обернено пропорційні 6-7-му сту-
пеню відстані��

Має значення і рівень біологічно активних речо-
вин в організмі, наприклад пониження рівня холес-
терину пригнічує сигнальну активність аденозинових 
рецепторів [18]�� Зміна активності рецепторів каїнату 
має значення в регуляції гомеостазу фтору та інгібіції 
рецепторів ГАМК [16]�� Метамфетамін, реалізуючи ме-
ханізм дії через адренергічну стимуляцію, інгібує пе-
ренос сигналів дофаміну [19]��

Для взаємодії фармакологічної речовини з рецептором 
на клітинній мембрані особливо важливою є просторова 
відповідність між функціональними групами молекули 
речовини та функціональними групами макромолекул ци-
торецепторів, тобто комплементарність�� Чим більша ком-
плементарність, тим більшу спорідненість має лікарська 
речовина до відповідних циторецепторів і тим більшою 
може бути фармакологічна активність речовини�� Це під-
тверджується відмінностями в активності стереоізомерів�� 
Так, за впливом на артеріальний тиск лівообертаючий епі-
нефрин значно поступається за активністю правообертаю-
чому епінефрину�� Ці сполуки відрізняються лише просто-
ровим розташуванням структурних елементів молекули, 
що виявилося вирішальним для їх взаємодії з адреноре-
цепторами��

Якщо речовина має кілька функціонально активних 
угруповань, то необхідно враховувати відстань між ними�� 
Для таких сполук мають також велике значення радика-

ли, які «екранують» катіонні центри, величина позитивно 
зарядженого атома і концентрація заряду, а також будова 
молекули, що з’єднує катіонні угруповання��

Лікарська форма розглядається як складний комплекс 
взаємопов’язаних компонентів, що сукупно впливають на 
ефективність лікарської речовини�� Основні типи взаємодії 
лікарських речовин з організмом залежать від хімічної 
будови, фізико-хімічних та фізичних властивостей лі-
карських засобів��

Більшість ефектів препаратів формується в резуль-
таті їх взаємодії з клітинними ділянками зв’язування�� 
Ті ділянки, які трансформують цю взаємодію в спос-
тережуваний ефект, визначаються як рецептори лі-
карських речовин (активні рецептори), а ті ділянки 
зв’язування, які його не опосередковують, називають 
місцями втрат або «сплячими» рецепторами (напри-
клад, більшість білків плазми)�� Сама по собі взаємодія 
лікарських речовин з ділянками зв’язування являє 
собою звичайний фізико-хімічний процес між ліган-
дом і біомолекулами�� Взаємодія лікарських речовин з 
біоструктурами може бути необоротною і оборотною�� 
Необоротною вона буде в разі утворення ковалентного 
зв’язку (утворюється парою електронів, розподілених 
між двома або більшою кількістю атомів, які усуспіль-
нюють цю електронну пару)�� Якщо в ковалентному 
зв’язку беруть участь два ідентичних атома, розподіл 
усуспільнених електронів виявляється симетричним, 
оскільки вони відчувають вплив двох однакових ядер�� 
Такий зв’язок називається неполярним, у цьому випад-
ку центр розподілу негативного заряду електронів збі-
гається з центром позитивного заряду ядер�� Хімічний 
зв’язок, при якому центр розподілу негативного заря-
ду електронів зміщений вздовж осі зв’язку щодо цен-
тру позитивного заряду ядер, називається полярним 
ковалентним зв’язком�� Ковалентні зв’язки утворюють-
ся, зокрема, фосфорорганічними і деякими хіміотера-
певтичними речовинами при взаємодії з біологічними 
субстратами�� Дія таких речовин є необоротною [8]��

Велике значення має наявність координаційних 
зв’язків, які мають місце в живій природі�� Характерна 
особливість утворення комплексних сполук – це існу-
вання угруповань, в яких число зв’язків, що утворю-
ються центральними атомами, перевищує їх формаль-
ну вищу валентність�� Виникнення координаційних 
зв’язків обумовлено передачею електронної пари з 
цілком заповненою орбіталлю лиганда (донора) на ва-
кантну орбіталь центрального атома (акцептора) і ут-
воренням загальної зв’язуючої молекулярної орбіталі�� 
Отже, природа координаційного зв’язку не відрізняєть-
ся від природи звичайного полярного ковалентного 
зв’язку�� Різниця полягає лише в способі представлення 
утворення цих зв’язків зі складових фрагментів�� У разі 
координаційного зв’язку електронна пара повністю 
поставляється одним фрагментом (лігандом), тоді як 
ковалентний зв’язок формується з неспарених валент-
них електронів кожного фрагмента�� У координаційних 


