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зує на достатньо швидкий тран-
зит до тонкої кишки), тимчасом
як друга фаза, в якій практич-
но закінчується виведення ди-
фенілу зі шлунка, є повільні-
шою (з показником експоненти
0,21). Зниження концентрації
у шлунку призводить до її збіль-
шення у тонкій кишці (див.
рис. 3): від 1 год до закінчення
часу досліду. Незначне підви-
щення вмісту радіоактивної ре-
човини у цьому відділі ШКТ мож-
ливо, відбувається за рахунок
насичення процесів пасивної
дифузії дифенілу через слизо-
ву оболонку кишки. Разом із
цим, транзит 4-3Н-дифенілу до
тонкої кишки не призводить до
нагромадження радіоактивного
матеріалу, тому що спостері-
гається повне та швидке всмок-
тування дифенілу в цьому
відділі ШКТ, що є природним

для ліпофільних сполук. Рівно-
мірність концентрацій у товстій
і прямій кишках свідчить про
постійну швидкість надходжен-
ня метаболітів дифенілу та їх
виведення з цих відділів кишеч-
нику. Отже, тонку кишку можна
зарахувати до альтернативного
«вікна всмоктування» [10].

Отже, лозартан, вальсартан
і флурбінофен з достатньою
швидкістю евакуюють зі шлунка
до альтернативного «вікна всмок-
тування» — тонкої кишки і шля-
хом пасивної дифузії всмокту-
ються через слизову оболонку.
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Рис. 4. Евакуація 4-3Н-дифенілу зі шлунка
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У науковому світі інтенсивно
досліджуються біологічно ак-
тивні сполуки, що містять фраг-
мент молекули насиченого або
ненасиченого циклічного іміду

і можуть стати основою нових
лікарських засобів (рис. 1).

Дані вітчизняних і зарубіжних
науковців свідчать про за-
лежність і спрямованість фізіо-

логічної дії речовини від будо-
ви введеного замісника в моле-
кулу малеїніміду [1; 2]. Було син-
тезовано похідні малеїніміду з
анксіолітичним типом дії (рис. 2,
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а; б), що впливають на пост-
синаптичні рецептори (рис. 2, в);
психотропні агенти (рис. 2, г) та
з іншими типами дії.

Зацікавленість цим класом
сполук як потенційним джере-
лом протиепілептичних препа-
ратів виникла після експери-
ментальних досліджень [3]. N-
вмісні гетероциклічні сполуки
менш нуклеофільні, порівняно
з аліфатичними й ароматични-
ми амінами, але їх нуклеофіль-
ність достатня для здійснення
реакції Міхаеля [4].

При взаємодії малеїнімідів із
заміщеним бензолом за наяв-
ності сірчаної кислоти або сірча-
ної та фосфорної кислот мож-
ливе отримання N-арилмале-
їнімідів зі збереженням або
розкриттям циклу малеїніміду
(рис. 3) [5].

Огляд літературних даних
дає можливість прогнозувати,
що в результаті нуклеофільно-
го приєднання молекул арома-
тичних сполук з активною мер-
каптогрупою до N-заміщеного
малеїніміду можливе утворен-
ня нових сполук з потенційною
біологічною активністю: проти-
пухлинною, протисудомною, а
також антимікробною дією [1; 8;
9].

Раніше авторами були син-
тезовані нові гетероциклічні
похідні сукцинімідів шляхом
нуклеофільного приєднання по
подвійному зв’язку молекули
малеїніміду амінотіоурацилів
[6; 7].

Даний метод синтезу нових
сукцинімідів перенесено нами
на ароматичні сполуки з мер-
каптогрупою, а саме 2-меркап-
тобензойну кислоту.

На відміну від імідів насиче-
них дикарбонових кислот, іміди
ненасичених дикарбонових кис-
лот мають у складі молекули
активований двома карбоніль-

ними групами подвійний зв’я-
зок, який здатен за певних умов
приєднувати нуклеофільні ре-
агенти з утворенням похідних
сукциніміду. В результаті спря-
ження карбонільних груп з ге-
тероатомом азоту електрофіль-
на активність карбонільних груп
малеїніміду знижена і саме на
атомах вуглецю етиленового

зв’язку знаходиться значний за
величиною позитивний заряд
(рис. 4).

Типовим прикладом нуклео-
фільного приєднання по под-
війному зв’язку є взаємодія N-
заміщеного малеїніміду з 2-мер-
каптобензойною кислотою.

Мета даної роботи полягає
у хімічній модифікації молекул
N-заміщених малеїнімідів із по-
дальшим вивченням біологіч-
ної активності їх нових синте-
зованих похідних, а саме: після
конструювання потенційно ак-
тивних структур розроблено но-
ві препаративні методи синте-
зу оригінальних гетероциклів
на основі N-заміщених мале-
їнімідів і 2-меркаптобензойної
кислоти, досліджена токсич-
ність синтезованих сполук.

Матеріали та методи
дослідження

Об’єктами дослідження ста-
ли: нові гетероциклічні похідні,
синтезовані на основі N-замі-
щених малеїнімідів і 2-меркап-
тобензойної кислоти. Абсолют-
ні розчинники одержують та-
ким способом: бензол, піридин
переганяють у вакуумі. Гексан,
етанол переганяють простою
перегонкою, сушать над суль-
фатом магнію безводним.

Індивідуальність синтезова-
них сполук контролюють мето-
дом тонкошарової хромато-
графії на пластинах Silufol-254
у системі ацетонітрил-гексан
2:1. На газорідинному хрома-
тографі “Perkin Elmer” з УФ-де-
тектором (виробник “Perkin”,
Німеччина) проводять ГРХ. За-
писують ІЧ-спектри на спектро-
фотометрі UR-20 (виробник
“Charles Ceise Hena”, Німеччи-
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на). Спектри 1Н ЯМР записують
на приладах “Bruker WP-200”
(виробник “Bruker”, Швейца-
рія), “Varian T-60” (виробник
“Varian”, США) з робочою час-
тотою 200–132 МГц у DMSO-d6
із використанням тетраметил-
силану як внутрішнього стан-
дарту.

2-(N-ортохлорфенілсукцин-
імідо-3)-меркаптобензойна
кислота (I). До розчину 0,49 г
(0,0024 моль) N-ортохлорфе-
нілмалеїніміду в 10 мл бензо-
лу безводного додають 0,37 г
(0,0024 моль) 2-меркаптобен-
зойної кислоти в 10 мл піриди-
ну безводного, витримують ре-
акційну суміш при температурі
60–80 °С і перемішуванні 4 год.
Осад, що утворився, відфільт-
ровують, промивають розчином
етилового спирту у воді (1:1),
безводним бензолом, фільтру-
ють, сушать у вакуумі водо-
струминного насоса. Залишок
— осад жовтого забарвлення
— промивають під час фільтру-
вання у вакуумі сухим гекса-
ном, сушать на повітрі. Сполу-
ка I — кристалічний осад жов-
того забарвлення. Вихід 0,35 г
(42 %). Тпл 130–133 °С. Знай-
дено, %: С 56,29; Н 3,28;
N 4,02. С17Н12NO4ClS. Обчис-
лено, %: С 56,43; Н 3,34; N
3,87. ІЧ-спектр (KBr), см-1: 550–
850 (C–Cl); 600–900 (C–H, Ph);
1470, 1495 (>N–R); 1680–1750
(C=O). 1Н ЯМР: 2,56–2,80 (д.,
Suc., 2H (4 position)); 3,88–4,10
(т., Suc., 1H (3 position)); 7,02–
7,68 (д. д., д. д., 2 Ph, 8H); 10,0–
13,0 (с., СООН, 1Н).

Аналогічно синтезують спо-
луки: 2-(N-ортотрифторме-
тилфенілсукцинімідо-3)-мер-
каптобензойна кислота (ІІ), 2-
(N-параморфолінофенілсукци-
німідо-3)-меркаптобензойна
кислота (IIІ), 2-(N-параметил-
фенілсукцинімідо-3)-меркап-
тобензойна кислота (IV) із ек-
вімолярних кількостей відпові-

дних N-заміщених малеїнімідів
та 2-меркаптобензойної кисло-
ти. Сполука ІІ — кристалічний
порошок жовтого забарвлення.
Вихід 0,42 г (45 %). Тпл. 142–
145 °С. Знайдено, %: С 54,88;
Н 3,08; N 3,82. С18Н12NO4F3S.
Обчислено, %: С 54,69; Н 3,05;
N 3,54. ІЧ-спектр (KBr), см-1:
730–950 (C–F); 600–900 (C–H,
Ph); 1470,1495 (>N–R); 1680–
1750 (C=O). 1Н ЯМР: 2,58–2,82
(д., Suc., 2H (4 position)); 3,86–
4,13 (т., Suc., 1H (3 position));
7,05–7,58 (д. д., д. д., 2 Ph, 8H);
10,0–13,0 (с., СООН, 1Н).

Сполука IІІ — кристалічний
порошок жовтого забарвлення.
Вихід 0,50 г (52 %). Тпл. 125–
128 °С. Знайдено, %: С 61,10;
Н 4,69; N 6,82; С21Н20N2O5S.
Обчислено, %: С 61,15; Н 4,88;
N 6,79. ІЧ-спектр (KBr), см-1:
600–900 (C–H, Ph); 1470, 1495
(>N–R); 1680–1750 (C=O). 1Н
ЯМР: 2,38–2,77 (д., Suc., 2H
(4 position)); 3,83–4,16 (т., Suc.,
1H (3 position)); 7,21–7,89 (д. д.,
д. д., 2 Ph, 8H); 8,5–9,12 (м., Morf.,
8H); 10,4–12,77 (с., СООН, 1Н).

Сполука IV — кристалічний
порошок світло-жовтого забарв-
лення. Вихід 0,30 г (38 %).
Тпл 135–138 °С. Знайдено,%:
С 63,13; Н 4,28; N 4,07;
С18Н15NO4S. Обчислено, %:
С 63,33; Н 4,4; N 4,10. ІЧ-спектр
(KBr), см-1: 600–900 (C–H,Ph);
1470, 1495 (>N–R); 1680–1750
(C=O); 2910–2930 (СН3–Ph).
1Н ЯМР: 2,2–2,4 (т., СН3, 3Н);
2,6–2,85 (д., Suc., 2H (4 position));
3,9–4,12 (т., Suc., 1H (3 position));
7,0–7,65 (д. д., д. д., 2 Ph, 8H);
10,0–13,0 (с., СООН, 1Н).

Для визначення середньо-
токсичної дози ЛД50 синтезо-
ваних сполук І–IV використову-
ють експрес-метод В. Б. Про-
зоровського [10]. Дослідження

проводять на білих нелінійних
мишах-самцях масою (22,0±
±2,0) г; шлях уведення — під-
шкірний.

Результати досліду обрахо-
вують у альтернативній формі
на 14-ту добу після введення.
Оскільки структурних аналогів
синтезованих сполук у літера-
турі не описано, препаратом
порівняння був відомий про-
типухлинний лікарський засіб
5-фторурацил.

Результати дослідження
та їх обговорення

За новим, розробленим на-
ми, методом синтезу в резуль-
таті нуклеофільного приєднан-
ня по подвійному зв’язку N-за-
міщеного малеїніміду до 2-мер-
каптобензойної кислоти, у сис-
темі розчинників (бензол–піри-
дин) при температурі 60–80 °С
та перемішуванні реакційної
суміші від 3 до 7 год із подаль-
шою обробкою продуктів ре-
акції розчином етилового спир-
ту у воді (1:1) і безводним бен-
золом, фільтруванням, сушін-
ням у вакуумі водоструминно-
го насоса, синтезовано оригі-
нальні похідні N-заміщених ма-
леїнімідів І–IV (рис. 5).

Позитивними рисами описа-
ного методу синтезу є легкість
його проведення та простота
обробки кінцевих продуктів. Ва-
ріювання умов проведення ре-
акцій і внесення змін до ме-
тодик синтезу, а саме обробка
продуктів реакції розчином ети-
лового спирту у воді (1:1) і без-
водним бензолом, дозволили
збільшити практичний вихід
сполук І–IV до 52 %.

УФ-спектри сполук І–IV ха-
рактеризуються наявністю λмах
при 242 нм. Водночас УФ-спектр
стандартної речовини (сукцин-

Рис. 5. Похідні N-заміщених малеїнімідів
і 2-меркаптобензойної кислоти: R = -PhCl (орто-) (І),

PhCF3 (орто-) (ІІ), PhMorf (пара-) (ІІІ), PhCH3 (пара-) (IV)
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іміду) відрізняється наявністю
інтенсивної смуги при 207 нм
і малоінтенсивної смуги при
243 нм (за рахунок спряження
груп С=О, r-електронів гетеро-
атома азоту).

В ІЧ-спектрах сполук І–IV в
області 600–900 см-1 спостері-
гаються інтенсивні смуги не-
пласких деформаційних коли-
вань С–H ароматичних кілець,
тим часом як валентні коливан-
ня С–С зв’язків бензольних
ядер при 1585–1600 см–1 і
1400–1500 см–1 ідентифікувати
неможливо, оскільки дані об-
ласті спектра близькі до коли-
вань зв’язку С=С, >N–H групи.
В ІЧ-спектрах сполук І–IV сму-
ги dN-R спостерігаються в об-
ласті 1470, 1495 см–1. Валентні
коливання карбонільних груп
С=О сполук І–IV проявляються
високоінтенсивним максимумом
в області 1680–1750 см–1 (дві
смуги) і є найбільш характери-
стичними, тому що інші смуги
в даній області практично
відсутні.

Спектри 1Н ЯМР сполук І–IV
мають сигнали у вигляді дуб-
летів при 7,0–7,89 м. д., що
відповідають протонам аро-
матичних кілець, сигнали у ви-
гляді дублету при 2,38–2,85 м. д.,
які відповідають двом прото-
нам молекули сукциніміду в
четвертому положенні, сигнали
у вигляді триплету при 3,83–
4,16 м. д., які відповідають про-
тону молекули сукциніміду в
третьому положенні. Положен-
ня сигналів від протона карбок-
сильної групи відповідають тео-
ретичному значенню і спосте-
рігаються в інтервалі від 10,0
до 13,0 м. д.

Визначення одного з голов-
них фармакологічних індексів
синтезованих сполук І–IV — го-
строї токсичності показало, що
сполуки І–IV належать до ма-
лотоксичних: значення їх ЛД50
знаходяться в інтервалі від 560
до 1400 мг/кг. У дослідних тва-
рин спостерігалися тонічні су-
доми впродовж 1–2 год, блю-
вання. Препарат порівняння 5-
фторурацил належить до мало-
токсичних сполук і характери-
зується таким значенням ток-
сичності: ЛД50 5-фторурацилу
становить 375 мг/кг. Отже, ток-

сичність сполук І–IV нижча за
токсичність 5-фторурацилу у
1,49–3,73 разу (таблиця).

Таким чином, можна зроби-
ти висновок, що нові синтезо-
вані похідні N-заміщених ма-
леїнімідів І–IV із потенційною
біологічною активністю нале-
жать до малотоксичних сполук
із фармакофорними групами,
що дозволяє розглядати їх як
потенційно фізіологічно актив-
ні сполуки з перспективою по-
дальшого вивчення за вимо-
гами до потенційних лікарсь-
ких засобів для лікування лю-
дини.

Висновки

1. За новим, розробленим
нами, методом синтезу в ре-
зультаті нуклеофільного при-
єднання по подвійному зв’язку
N-заміщеного малеїніміду до 2-
меркаптобензойної кислоти в
системі розчинників (бензол–
піридин) при температурі 60–
80 °С і перемішуванні реакцій-
ної суміші від 3 до 7 год із по-
дальшою обробкою продуктів
реакції розчином етилового
спирту у воді (1:1) і безводним
бензолом, фільтруванням, су-
шінням у вакуумі водострумин-
ного насоса, синтезовано ори-
гінальні похідні N-заміщених
малеїнімідів.

2. Будову та склад синтезо-
ваних сполук — похідних N-за-
міщених малеїнімідів підтвер-
джено даними елементного
аналізу, УФ-, ІЧ-, 1Н ЯМР-спек-
троскопії, а індивідуальність
— методами тонкошарової та
газорідинної хроматографії.

3. Встановлено, що синтезо-
вані похідні N-заміщених ма-
леїнімідів належать до малоток-

сичних: значення їх ЛД50 знахо-
дяться в інтервалі від 560
до 1400 мг/кг, що нижче токсич-
ності препарату порівняння
5-фторурацилу у 1,49–3,73 разу
(ЛД50 5-фторурацилу становить
375 мг/кг).

4. Нові синтезовані похідні
N-заміщених малеїнімідів із по-
тенційною біологічною актив-
ністю належать до малотоксич-
них сполук із фармакофорни-
ми групами і можуть бути перс-
пективними у розробці потен-
ційних лікарських засобів для
лікування людини.
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Таблиця
Параметри токсичності
сполук I–IV порівняно
з 5-фторурацилом

     Сполука ЛД50, мг/кг

Сполука I 750
Сполука ІІ 560
Сполука ІІІ 1400
Сполука ІV 890
5-фторурацил 375
(контроль)




