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СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА  
БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 8-АМІНОПОХІДНИХ  

3-МЕТИЛ-7-(2-ГІДРОКСИ-2-ФЕНІЛЕТИЛ)КСАНТИНУ 
Назаренко М. В., Іванченко Д. Г., Романенко М. І., Пахомова О. О.,  

Камишний О. М., Поліщук Н. М., Шарапова Т. А. 
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя 

 
Дані літератури свідчать, що похідні пурину виявляють, протипух-

линну, антигерпетичну, протимікробну дії, а, отже, пошук нових ефектив-
них та нетоксичних сполук серед похідних пурину є цілком виправданим 
та перспективним напрямом створення оригінальних препаратів вказаної 
дії. 

Метою даної роботи є синтез неописаних в літературі 8-амінозамі-
щених 3-метил-7-(2-гідрокси-2-фенілетил)ксантину, вивчення їх фізико-
хімічних та біологічних властивостей. 

Для досягнення поставленої мети реакцією 8-бром-3-метилксантину 
з фенілоксираном в середовищі пропанолу-1 в присутності диметилбен-
зиламіну був отриманий 8-бромо-7-(2-гідрокси-2-фенілетил)-3-метилксан-
тин, нагріванням якого з первинними та вторинними амінами у водному 
діоксані отримані не описані в літературі 8-аміно-7-(2-гідрокси-2-феніл-
етил)-3-метилксантини. 

Будова синтезованих речовин доведена даними елементного аналізу, 
ІЧ-, ПМР-спектроскопії та мас-спектрометрії, індивідуальність підтвер-
джена методом ТШХ. 

Оцінку протимікробної та протигрибкової активності проводили з 
використанням еталонних тест-штамів мікроорганізмів E. coli, S. aureus,  
P. aeruginosa, C. albicans. Для культивування бактерій використовували 
бульйон та агар Мюллера-Хінтона (pH 7,2-7,4), а для грибів – середовище 
Сабуро (pH 6,0-6,8). 

Аналіз отриманих результатів з вивчення антимікробної та проти-
грибкової дії синтезованих сполук свідчить, що в цілому отримані речови-
ни виявляють слабку або помірну активність відносно вивчених штамів 
патогенів. Отримані сполуки інгібують ріст Staphylococcus aureus в конце-
нтрації 12,5 мкг/мл, а також виявляють бактерицидну дію і за всіма показ-
никами активніші за еталони порівняння – ампіцилін та фарингосепт. 

Дослідження біологічної активності синтезованих сполук на разі 
продовжуються. 


