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СУБСТАНЦІЇ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ
3-ЦИАНО-6-ФТОРХІНОЛОНІВ-4
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Вступ. Фторхінолони – багаточисельна група антибактеріальних
лікарських препаратів класу хінолонів. Це високоактивні синтетичні засоби
широкого спектру дії, які характеризуються добрими фармакокінетичними
властивостями, високим ступенем проникнення в тканини та клітини.
Перший препарат хінолонової групи – налідіксова кислота – було
виявлено у 1962 році як домішку в хімічному виробництві протималярійного
препарату хлорохіна. Однак, внаслідок особливостей фармакокінетики
перших препаратів, їх вузького спектру антибактеріальної дії (грамнегативні
ентеробактерії), застосування цих засобів обмежувалося лише лікуванням
інфекцій сечовивідних шляхів. Така особливість цих препаратів і зростаюча
резістентність бактерій не дозволили першим хінолонам зайняти гідне місце
серед антибактеріальних лікарських засобів. Революційного розвитку цій
групі сполук надала ідея включення атомів фтору в 6-те положення молекули
хіноліну. Це докорінно змінило спектр антибактеріальної дії вбік значного
його розширення і покращило всі клініко-фармакологічні показники нового
покоління фторованих похідних хінолону [1].
Препарати групи фторхінолонів застосовуються в клінічній практиці з
початку 80-х років ХХ століття, і сьогодні вони займають одне з провідних
місць серед ліків для терапії різних бактеріальних інфекцій. Властивості
фторхінолонів дозволяють їм займати ключові позиції серед сучасних
антибактеріальних засобів. До таких властивостей фторхінолонів можна
віднести наступні:

унікальний механізм фармакологічної дії – пригнічення ферменту
бактеріальної клітини (ДНК-гірази);


високий ступінь бактерицидної активності;
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широкий спектр антимікробної дії (ефективні від грамнегативних
та грампозитивних аеробних бактерій);


добре проникнення в тканини і клітини організму тварин і людини;



тривалий період напіввиведення;


можливість застосування в якості емпіричної терапії при важких
інфекціях при лікуванні в стаціонарі;
добра переносимість препаратів і невелика частота побічних ефектів.
Мета. Наразі актуальною проблемою медицини є підвищення
ефективності антибактеріальних препаратів до різних штамів мікроорганізмів
через зростання їх резистентності, що є передумовою для створення нових
препаратів цієї фармакологічної групи. Одним з варіантів вирішення цієї
проблеми є синтез нових сполук фторхінолонового ряду, чому і присвячені
наші дослідження.
Результати дослідження. Нами було синтезовно низку похідних 3-циано6-фторхінолонів-4 та вивчено їх антимікробні властивості [2, 3]. У ході
досліджень встановлено, що похідні 3-циано-6-фторхінолонів-4 проявляють
антимікробну активність по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus
aureus) і високу активність відносно грамнегативних (Pseudomonas aeruginosa)
мікроорганізмів.
Висновки. Похідні 3-циано-6-фторхінолонів-4 можуть розглядатися як
перспективні лікарські субстанції. Вивченню їх хіміко-фізичних та
фармакологічних характеристик присвячені наші подальші дослідження.
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