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Методичні рекомендації по вивченню дисципліни 
 

Дисципліна „Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних 
речовин” є дисципліною для спеціалізації "високі технології", яка викладається в 3 
семестрі магістратури в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS), в тому числі 51 години аудиторних занять. Всього на вивчення 
дисципліни відводиться 34 годин лекцій, 17 годин семінарських занять. Заплановано 57 
годин самостійної роботи. Підсумковий контроль  – іспит. 

Метою вивчення дисципліни "Комбінаторна хімія та технології пошуку 
біологічно активних речовин" є ознайомлення студентів з предметом та методологією 
комбінаторної хімії та з основними етапами пошуку біологічно активних речовин для 
потреб медицини.   

Предметом навчальної дисціпліни „Комбінаторна хімія та технології пошуку 
біологічно активних речовин” є сучасні технології синтезу великої кількості різних 
хімічних сполук і їх застосування, насамперед в медичній хімії, а також власне медична 
хімія. На яскравих прикладах з сучасної наукової літератури продемонстровано останні 
досягнення, а також проблеми і перспективи в цій галузі науки. 

Вимоги до знань та вмінь. 
Знати: методологію комбінаторного синтезу, технологічні досягнення в цій галузі, 

використання цих технологій в хімії, фізиці, біології, медицині; основні стратегії пошуку 
біологічно активних речовин.  

Вміти: розв’язувати проблемні задачі з медичної хімії.   
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 

„Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин” є складовою 
циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, і є 
дисциліною по вибору для студентів 3-го семестру навчання. 

 

Контроль знань 
 

 Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Підсумкова оцінка 
розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна кількість 
балів встановлюється наступним чином: 
 

6 семестр 
Змістовний 

модуль 1 
Змістовний 

модуль 2 
Іспит 

Підсумкова 
оцінка за 
повний 

курс 

Максимальна 
кількість балів 

40 40 20 
100 

 

 
 
На семестр заплановано 6 самостійних завдань. 
 
За 1 контрольну роботу студент може отримати - максимум 15 балів. 
За кожне самостійне завдання в першому модулі – максимум 2 бали, всього за 3 
самостійних завдань – 6 балів. 
За перший змістовний модуль – максимум 40 балів. 
 
За 2 контрольну роботу студент може отримати - максимум 15 балів. 
За кожне самостійне завдання в другому модулі – максимум 2 бали, всього за 3 
самостійних завдань – 6 балів. 
За другий змістовний модуль – максимум 40 балів. 
 
Терміни проведення модульних контролів у 3 семестрі : 
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 1 модульний контроль – до 15 жовтня 20 --року; 
 2 модульний контроль – до 20 грудня 200-року; 
  

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 

Шкала відповідності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 
сумарну оцінку за два змістовні модуля, яка менше ніж 40 балів, то студент не 
допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Комбінаторна хімія та 
технології пошуку біологічно активних речовин”. 

 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84 

65 – 74 
3 задовільно 

60 – 64 

35 – 59 
2 незадовільно 

1 – 34 
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Тематичний план лекцій, семінарів та лабораторних занять 
 

3 семестр 
 

 

Номер 
лекції Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
лабор
аторні 

Семінар
ські 

заняття 

Контро-
льно 

модульна 
робота 

Інші 
форми 

контролю 

 
ЗМ1: Комбінаторна хімія  
 

1 Вступна лекція з комбінаторної хімії. 2     

2 Паралельний синтез. 2  2   

3 Використання комбінаторних методів. 2     

4 Синтетичні підходи в комбінаторній хімії. 
Частина 1. 

2     

5 Синтетичні підходи в комбінаторній хімії. 
Частина 2. 

2  2   

6 Мікрохвильове випромінення в 
комбінаторній хімії. Частина 1. 

2     

7 Мікрохвильове випромінення в 
комбінаторній хімії. Частина 2. 

2  2   

8 Дизайн бібліотек хімічних сполук 2     

9 Нові аспекти застосування комбінаторних 
методів в хімії. 

2  2   

 Модульна контрольна робота №1      
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ЗМ2: Технології пошуку біологічно активних речовин.   
10 Вступна лекця з медичної хімії.  2     

11 Мішені лікарських засобів.  2  2   

12 Сучасні стратегії пошуку біологічно 
активних речовин. 

2     

13 Знаходження та оптимізація ліду. 2  2   

14 Ліганд-орієнтований дизайн лікарських 
засобів  

2     

15 Структурно-орієнтований дизайн 
лікарських засобів.  

2  2   

16 Приклади розробки сучасних лікарських 
засобів. Частина 1. 

2     

17 Приклади розробки сучасних лікарських 
засобів. Частина 2. 

2  2   

 Модульна контрольна робота №2      

 ВСЬОГО 34  17   
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Докладний план лекцій та самостійних завдань 
 

1 семестр 
 

Змістовний модуль 1: Комбінаторна хімія. 
 
ЛЕКЦІЯ 1. (2 години) Що таке комбінаторна хімія. Історія та причини виникнення. 
Сучасні задачі та цілі комбінаторної хімії. Місце комбінаторної хімії в ланцюгу пошуку 
нових лікарських засобів. Сучасне призначення комбінаторної хімії. Комбінаторні 
бібліотеки. Сучасні методи комбінаторної хімії. 
 
ЛЕКЦІЯ 2. (2 години)  Основні концепції паралельного синтезу. Твердофазний синтез. 
Рідиннофазний синтез.  Паралельний синтез у розчині. Полімерні основи та лінкери для 
твердофазного синтезу. Реагенти на полімерній поверхні. Очистка цільових продуктів в 
комбінаторній хімії. Скавенджери.  
 
Семінарське заняття №1.  Полімери для комбінаторної хімії та паралельного синтезу. 
 
ЛЕКЦІЯ 3. (2 години) Бібліотеки хімічних сполук. Технологічні рішення та обладнання 
для автоматизації процесу синтезу бібліотек сполук. Вивчення каталізу. Вивчення 
механізмів хімічних перетворень. Комбінаторні методи в фізиці. Комбінаторні методи в 
біології. 
 
ЛЕКЦІЯ 4. (2 години) Від класичної хімії до комбінаторної – переваги і недоліки. Основні 
підходи до розробки та адаптації класичних хімічних процесів для комбінаторної хімії. 
Каталітичні комбінаторні процеси. Металоорганічні комбінаторні реакції. 
 

ЛЕКЦІЯ 5. (2 години)  Синтез натуральних продуктів та бібліотек на їх основі. 
Багатокомпонентні реакції в комбінаторній хімії. Реакція Біжинеллі. Реакція Угі. 
 
Семінарське заняття №2. Вибір оптимального методу синтезу комбінаторної бібліотеки.  
 
ЛЕКЦІЯ 6. (2 години)  Основи мікрохвильової хімії. Від класичної хімії до мікрохвильвої 
– переваги і недоліки. Розробка процедур для мікрохвильової хімії. Сучасні задачі та 
цілі мікрохвильової хімії.  Сучасне призначення мікрохвильової хімії.   
 
ЛЕКЦІЯ 7.  (2 години) Технологічні рішення та обладнання для мікрохвильової хімії.  
Хімічні мікрохвильові печі. Мікрохвильові технології для вирішення задач сучасної 
науки. 
 
Семінарське заняття №3.  Розробка нових синтетичних процедур за допомогою 
мікрохвильової хімії. 
 
ЛЕКЦІЯ 8. (2 години)  Сучасні критерії для дизайну бібліотек хімічних сполук для 
медичної хімії. Фізикохімічні властивості бібліотек та ADME-параметри. Віртуальні 
бібліотеки та молекулярне моделювання. Хімічний простір та хімічне різноманіття. 
Коефіцієнт Танімото. Методи аналізу хімічного простору. Розробка та валідація хімічних 
процедур. Комбінаторні бібліотеки для не медичних цілей. 
 
ЛЕКЦІЯ 9.  (2 години) Комбінаторні методи в дослідженні механізмів хімічних 
перетворень. Комбінаторні методи в розробці промислових та напівпромислових 
методологій синтезу хімічних речовин. Комбінаторні методи і каталіз. Комбінаторна 
хімія та метеріалознавство. 
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Семінарське заняття №4.  
Хімічний простір та хімічне різноманіття. Коефіцієнт Танімото. Методи аналізу хімічного 
простору. 
 
Модульний контроль №1 
Контрольні запитання.  

1. Дайте визначення поняттю комбінаторний синтез.   
2. Основні відмінності комбінаторного синтезу від звичайного. 
3. Що таке “World Stock”? 
4. Що таке твердофазний синтез?  
5. Що таке Мерефільдівський полімер, які ще полімері для твердофазного синтезу ви 
знаєте? 
6. Як ведуть себе біфункціональні сполуки в твердофазному синтезі? Наведіть приклади. 
7. Які комбінаторні підходи (стратегії) до твердофазного комбінаторного синтезу Ви 
знаєте? 
7. В чому полягає суть голчатої стратегії (pin strategy) в твердофазному  синтезі? 
8. В чому полягає суть стратегії чайних пакетиків (tea-bag strategy) в твердофазному  
синтезі?  
9. Що таке рідиннофазний синтез? 
10. У чому полягають відмінності та спільні риси твердофазного та рідиннофазного 
синтезів? 
11. Які основні рідини для рідиннофазного синтезу ви знаєте? 
12. В чому полягає суть рідиннофазного синтезу на поліфторній підложці (Fluorus Tag 
Method)? 
13. Що таке тотальний синтез? 
14. Наведіть основні положення комбінаторної хімії. 
15. Як перетворити звичайну синтетичну схему на комбінаторну? Наведіть приклади. 
16. Наведіть основні положення твердофазного синтезу. 
17. В чому полягає суть використання надлишків реагентів в твердофазному синтезі? 
Відповідь обґрунтуйте. 
18. Переваги використання біфункціональних реагентів в твердофазному синтезі. 
19. Переваги проведення внутримолекулярних реакцій в твердофазному синтезі. Синтез 
макроциклів. 
20. Що таке лінкер? Його роль в твердофазному синтезі. Наведіть приклади. 
21. Наведіть основні лінкері для твердо фазного синтезу. 
22. Умови та межі використання полімерних підложок. «Гарні» та «погані» розчинники. 
23. Аналіз речовин на полімерній підложці. 
24. «Split $ Combine» стратегія твердофазного синтезу комбінаторних бібліотек. 
25. Стратегія твердофазного синтезу бібліотек продуктів з функціональними групами. 
26. Стратегія твердофазного синтезу бібліотек продуктів без функціональних груп. 
27. Наведіть основні положення комбінаторного синтезу у розчині. 
28. Первеги і недоліки комбінаторного (паралельного) синтезу у розчині порівняно з 
твердофазним та рідиннофазним. 
29. Що таке конденсуючий реагент? Наведіть приклади. 
30. Наведіть сучасні критерії для пошуку нових конденсуючих реагентів. 
31. Використання надлишків в паралельному синтезі. 
32. Поняття про скавенджер. Принцип дії скавенджерів. 
33. Наведіть основні типи полімерних скавенджерів. 
34. Неполімерні скавенджери. 
35. Очистка речовин за допомогою полімерних скавенджерів. 
36. Конденсуючи реагенти на полімерній основі. Переваги і недоліки. 
37. Що таке полістирен? Синтез та виробництво полімерних підложок. 
38. Макропористі та мікропористі полімери. Порівняльна характеристика. 
39. Крослінкери. Типи макропористих та мікропористих полімерів. 
40. Фізичні та хімічні властивості полімерних підложок. Порівняльна характеристика. 
41. Гібридні полімери. Типи та властивості. Дендримери. 
42. Емульсійні полімери. Типи та властивості. 
43. Модифікація полімерів. Лінкери. 
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44. Лінкери для карбоксильної групи. 
45. Лінкери для аміногрупи. 
46. Лінкери для інших функціональних груп. 
47. Нейтральні лінкери. 
48. Сучасні критерії для створення комбінаторних бібліотек для медичної хімії. Правила 
Ліпінського. Правила Вебера. Правила 3. 
49. Заборонені структурні фрагменти для створення бібліотек. Наведіть приклади. 
50. Додаткові критерії для створення комбінаторних бібліотек. 
51. Типи комбінаторних бібліотек. ADME-параметри. 
52. Що таке дескриптори? Типи і значення дескрипторів. 
53. Хімічне різноманіття. Коефіцієнт Танімото. 
54. Поняття про скафолд.  
55. Привілейовані структури та лікарськоподібні скафолди. Наведіть приклади. 
56. Привілейовані фрагменти для дизайну бібліотек для медичної хімії. 
57. Ретросинтетичний комбінаторний аналіз. 
58. Сучасні бібліотеки лікарськоподібних структур. Віртуальні бази. Хімічний простір. 
59. Поняття мікрохвильова хімія. Передумови виникнення. 
60. Від побутової мікрохвильової печі до мікрохвильового хімічного реактору. Переваги і 
недоліки. 
61. Принцип дії мікрохвильового випромінення. 
62. Дипольна поляризація та йонна провідність. Тангенс втрат. 
63. Мікрохвильове та «класичне» нагрівання. порівняльні характеристики. 
64. Типи мікрохвильових ефектів. Термічний (кінетичний) мікрохвильовий ефект. 
65. Специфічні мікрохвильові ефекти.  
66. Атермічний мікрохвильовий ефект. 
67. Імпульсні та безімпульсні мікрохвильові печі. 
68. Однореакторні та багатореакторні мікрохвильові печі. Межі застосування та 
порівняльна характеристика. 
69. Мікрохвильова хімія та класичний органічний синтез. Порівняльна характеристика. 
70. Оптимізація умов реакції за допомогою мікрохвильової хімії. 
71. Металорганічні реакції в мікрохвильовій хімії. 
72. Багатокомпонентні реакції. Приклади. 
 

Самостійна робота студентів. 
Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою; 
- виконання домашніх завдань; 
- опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, а 

саме: 
1. Полімери для комбінаторної хімії та паралельного синтезу. 
2. Вибір оптимального методу синтезу комбінаторної бібліотеки. 
3. Розробка нових синтетичних процедур за допомогою мікрохвильової хімії. 
 
 
Примірні теми індивідуальних навчальних проектів, що видаються як самостійні завдання 
(кінцевий варіант списку готується протягом перших 2-3 лекцій) 

1. Вибір оптимального шляху ресинтезу природної сполуки на полімерній поверхні. 
2. Дизайн бібліотеки з заданими параметрами. 
3. Синтез комбінаторної бібліотеки сполук. 
4. Розробка та валідація синтетичної процедури. 
5. Синтез та дизайн полімерних реагентів та скавенджерів для комбінаторної хімії. 
  

Змістовний модуль 2: Технології пошуку біологічно активних речовин.  
 
ЛЕКЦІЯ 10. (2 години) Поняття про лікарський засіб. LD50, ED50, терапевтичний індекс 
лікарського засобу. Класифікація лікарських засобів: за фармакологічним ефектом, за 
хімічною будовою, за біологічною системою чи мішенню дії. Фармакодинаміка та 
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фармакокінетика. Сучасна загальна стратегія пошуку лікарських засобів. Порівняння з 
технологіями пошуку лікарських засобів у минулому. 
 
 

ЛЕКЦІЯ 11. (2 години) Головні мішені лікарських засобів на молекулярному рівні: 
протеїни, полісахариди, нуклеїнові кислоти, ліпіди. Вибір та валідація мішені 
лікарського засобу. Взаємодія ліганд (лікарський засіб)- мішень, молекулярні механізми. 
Відкриття мішеней лікарських засобів, геном людини, геноміка, протеоміка. 
Селективність дії лікарського засобу. Пептиди та білки як мішені лікарських засобів: 
ензими, рецептори. Лікарські засоби – інгібітори ензимів та ліганди рецепторів. ДНК та 
РНК як мішені лікарських засобів – їх будова, функціонування в клітинах та можливості 
модифікації їх функцій за допомогою лікарських засобів. Антисенс-терапія. 
 
Семінарське заняття №1.  Будова протеїнів. Будова та функції нуклеїнових кислот. 
 
ЛЕКЦІЯ 12. (2 години) Біотести і іх важлива роль в технологіях пошуку лікарських 
засобів. Високоефективний скринінг. Скринінг за допомогою ЯМР. Фрагментно-
орієнтована технологія пошуку лікарських засобів. Комбінаторний синтез як джерело 
біологічно активних сполук – переваги, недоліки. Технології комбінаторного синтезу 
впоєднанні з високоефективним скринінгом. 
 
ЛЕКЦІЯ 13. (2 години) Поняття про лід як сполуку з бажаною біологічною активністю. 
Джерела сполук – лідів: рослинний та тваринний світ, медичний фольклор, скринінг 
«бібліотек», відомі лікарські засоби, природний ліганд чи модулятор біологічної мішені. 
Технології оптимізація ліду – перетворення його в потенційного кандидата на 
лікарський засіб. 
 
Семінарське заняття №2.  Джерела сполук-лідів. 
 
ЛЕКЦІЯ 14. (2 години) Ліганд-орієнтований дизайн лікарських засобів. SAR-
дослідження. Модифікація функціональних груп в SAR-дослідженнях. Біоізостерична 
заміна. Ідентифікація фармакофору. Фармакофорна модель. Кількісні залежності 
структура-активність (QSAR). Оптимізація ефективності лікарського засобу в ліганд-
орієнтованому дизайні: варіація замісників, біоізостерична заміна, зменшення 
конформаційної рухливості молекул, розширення структур, варіація лінкерів, циклічних 
фрагментів, взаємозамінні групи.  
 
ЛЕКЦІЯ 15. (2 години)  Структурно-орієнтований дизайн лікарських засобів. Основні 
фізичні методи, які дозволяють отримати знання про мішені лікарських засобів – ЯМР, 
рентгеноструктурний аналіз, мікроскопія. Структурні бази даних – PDB, CCDB. Роль 
комп’ютерів у дизайні лікарських засобів. Докінг, де-ново дизайн лікарських засобів. 
 
 Семінарське заняття №3. Біоізостерична заміна. 
 
ЛЕКЦІЯ 16. Антибактеріальні лікарські засоби, приклади сучасних технологій пошуку. 
Протипухлинні лікарські засоби, приклади сучасних технологій пошуку. Противірусні 
лікарські засоби, приклади сучасних технологій пошуку.  
 
 
ЛЕКЦІЯ 17. (2 години) Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему, приклади 
сучасних технологій пошуку. Лікарські засоби з дією на периферичну нервову систему, 
приклади сучасних технологій пошуку. 
 
Семінарське заняття №4: пептиди і антитіла як лікарські засоби. 
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Модульний контроль №2 
Контрольні запитання.  

1. Дайте визначення поняттю «лікарський засіб». 
2. Що таке терапевтичний індекс лікарського засобу? 
3. Які мішені лікарських засобів Ви знаєте? Наведіть приклади мішеней на різних рівнях 

організації живих організмів. 
4. Яким  чином лікарський засіб може впливати на мішень? 
5. Чому з усіх молекулярних мішеней лікарських засобів протеїни трапляються найчастіше? 
6. Які функціональні групи в лікарських засобах беруть участь у взаємодії з мішенями 

найчастіше? Дайте характеристику «слабким» силам міжмолекулярної взаємодії. 
7. Які функціональні групи можуть бути донорами водневого зв’язку? Наведіть приклади. 
8. Яка природа гідрофобних взаємодій? Чому вони відіграють важливу роль у взаємодії 

лікарських засобів з молекулярними мішенями? 
9. Які елементи вторинної структури протеїнів Ви знаєте? 
10. Що таке вторинна та четвертинна структури протеїнів? 
11. Які методи використовуються сучасною наукою для визначення вторинної та третинної 

структури пептидів та білків? 
12. Що таке геноміка та протеоміка? 
13. Які типи природних протеїнів найчастіше є мішенями лікарських засобів? 
14. Які типи протеїнів самі використовуються як лікарські засоби? В чому недоліки таких 

засобів? 
15. Що теке ензими? Які типи ензимів Ви знаєте? 
16. Дайте визначення поняттю «активний центр ензиму». 
17. Що таке інгібітори ензимів? 
18. Чому багато лікарських засобів є інгібіторами ензимів? 
19. Наведіть приклади аналогів перехідних станів хімічних реакцій. Чому вони часто є 

ефективними інгібіторами ензимів, що каталізують ці реакції? 
20. Які кількісні величини використовують, щоб порівняти ефективність різних ензимів? 
21. В чому полягають функції рецепторів в живих організмах? 
22. В яких частинах клітин локалізовані рецептори? 
23. Чи відбуваються хімічні перетворення з нейротрансмітерами або гормонами при 

зв’язуванні з рецепторами? 
24. Які зміни відбуваються з рецеторами при їх зв’язуванні з лігандами? 
25. Яку функцію відіграють йонні канали? 
26. Які структурні типи йонних каналів Ви знаєте? 
27. Чи може протеїн відігравати одночасно роль ензима і рецетора? 
28. Дайте визначення терміну «агоніст». 
29. Чи подібні агоністи за будовою до природного ліганда відповідного рецептора? 
30. Чим відрізняються агоністи та антагоністи певного рецептора? 
31. Що вивчають фармакокінетика та фармакодинаміка? 
32. Розшифруйте скорочення ЕС50, LD50, IC50. 
33. Яким чином зовнішні сигнали чи дія гормонів передаються всередину клітин? Наведіть 

приклад. 
34. Які типи мембранних рецепторів Ви знаєте? 
35. Як швидше відбувається передача сигналу – через йонні канали, чи через 

внутрішньоклітинні рецептори? 
36. Як реагують йонні канали на зв’язування лігандів? 
37. Розшифруйте абревіатуру GPCR. Яку будову мають GPCR? 
38. Яку функцію відіграють G-протеїни в клітинах? 
39. GPCR дуже часто є мішенями лікарських засобів. Чому? 
40. Чому сАМР називають вторинним месенджером? Яка його роль в передачі сигналів в 

клітину? 
41. На яких етапах сигнал, що поступає ззовні клітини (гормон, кванти світла і ін.) 

підсилюється при передачі його через GPCR? 
42. Які ензими називають кіназами, і чому вони вважаються важливими мішенями лікарських 

засобів? 
43. Які ще вторинні месенджери, окрім сАМР Ви знаєте, і в чому полягає їх роль в клітинах? 
44. Чому ліганди внутрішньоклітинних рецеторів є гідрофобними? 
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45. Чому тирозин-кінази каталізують фосфорилювання залишків тирозину в протеїнах, а не 
залишків треоніну та серину? 

46. Що таке генетичний код? 
47. Чим, на Вашу думку, зумовлений той факт, що ДНК містять залишки дезоксирибози, а 

РНК – рибози? Чому не навпаки? 
48. На які етапи транскрипції, трансляції і реплікації в бактеріях може бути направлена дія 

антибактеріальних засобів? 
49. Наведіть приклади інтеркаляторів ДНК. 
50. Що таке антисенс-терапія? 
51. Розшифруйте абревіатуру ADME. 
52. Назовіть «правила п’яти» Ліпінського. 
53. Що таке гематоенцефалічний бар’єр?  
54. Поясніть термін «метаболізм лікарського засобу». 
55. Які ензими відіграють ключову роль в метаболічних перетвореннях лікарських засобів? 
56. Метаболічні перетворення здебільшого підвищують чи понижують полярність молекул 

лікарських засобів? Чому? 
57. Чому деякі лікарські засоби вводять ін’єкційно? 
58. Що таке лікарська форма? 
59. Чому фармцевтичні компанії розробляють лікарські засоби переважно для хвороб в 

розвинутих країнах? 
60. Які етапи сучасного пошуку лікарських засобів Ви можете назвати? 
61. Що таке валідація мішені лікарського засобу? 
62. Які вимоги до біотестів, що використовуються в процесі пошуку лікарських засобів, Ви 

знаєте? 
63. Розшифруйте абревіатуру HTS. 
64. Дайте визначення поняттю «комбінаторна хімія». 
65. Які фізичні методи можуть бути використані в біотестах? 
66. Що таке лід? 
67. Чому лід здебільшого не є лікарським засобом? 
68. Які джерела сполук-лідів Ви знаєте? 
69. Наведіть приклади сполук-лідів, виділених з природних джерел. 
70. Поясніть значення терміну «оптимізація ліду». 
71. Дайте визначення поняттю «фармакофор». 
72. В чому полягає ліганд-орієнтований дизайн лікарських засобів? 
73. В чому полягає структурно-орієнтований дизайн лікарських засобів? 
74. Які прийоми використовують при оптимізації лідів? 
75. Розшифруйте абревіатуру SAR. 
76. Однією з найбільш вживаних стратегій оптимізації лідів є обмеження конформаційної 

рухливості їх молекул. Чому? 
77. Поясніть поняття ізостеризму та біоізостеризму. 
78. Назвіть приклади класичних біоізостерів. 
79. Назвіть приклади некласичних біоізостерів. 
80. На чому базується фрагментно-орієнтований дизайн лікарських засобів? 
81. В яких наукових журналах публікуються результати SAR-досліджень? 
82. Коли і для чого проводиться патентування лікарського засобу? 
83. Що таке генерики? 
84. Які електронні бази даних, пов’язані безпосередньо з медичною хімією, Ви знаєте? 

 
Самостійна робота студентів.  
Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою; 
- виконання домашніх завдань; 

- опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, а 
саме: 

1.  Будова протеїнів. 
2.  Історія дослідження будови та функцій нуклеїнових кислот.   
3. Пептиди та антитіла як лікаські засоби. 
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Примірні теми індивідуальних навчальних проектів (кінцевий варіант списку готується протягом 
перших 2-3 лекцій) 

1. Елементи вторинної структури пептидів та білків. 
2. Протеїногенні амінокислоти. 
3. Відкриття подвійної спіралі ДНК. 
4. Інсулін як лікарський засіб. 
5. Антитіла в медичній хімії. 

 

Підсумковий контроль – іспит. 
 

Перелік рекомендованої літератури 
 

Основна: 
 

[1] G. L. Patrick. Medicinal Chemistry. Oxford University Press, N.-Y., 2005. 
[2] Practice of Medicinal Chemistry (2nd Edition) Editor: Wermuth, C G. Elsevier, London, 

2003. 
[3] K. C. Nicolaou, R. Hanko, W. Hartwig, Handbook of Combinatorial Chemistry, Wiley-

VCH Verlag GmbH, 2002. 
[4] W. Bannwarth, B. Hinzen, Combinatorial Chemistry (Second Revised Edition), Wiley-

VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. 
 

Додаткова: 
[7] H.P. Rang, M.M.Dale, J.M.Ritter,  R.J.Flower. Pharmacology. Elsevier, 2007. 
[8] M.B.Smith. Organic Synthesis. N.-Y., 1994. 
[9] Journal of combinatorial Chemistry, ACS Publications. 1999-2010 
[10] Molecular Diversity, Springer, 2005-2010. 

 


