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СИНТЕЗ ТА ПРОТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ
1-ЕТИЛ-8-ТІОТЕОБРОМІНІВ
Іванченко Д.Г., Романенко М.І., Камишний О.М.,
Крісанова Н.В., Серіков В.І., Стрибайло С.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя
Сучасна медицина гостро потребує нові антибіотики, які здатні вирішити проблему зростаючої антибіотикорезистентності небезпечних патогенів до ліків. В даний час для антибіотиків будь-якого класу існують
мікроорганізми, несприйнятливі до їх дії. А оскільки бактерії мають здатність швидко і ефективно передавати генетичну інформацію, що забезпечує опірність лікарським засобам, то вже з’явилися патогенні мікроорганізми, стійкі до декількох класів препаратів, і їх кількість неухильно зростає. Особливу проблему представляє поширення резистентних штамів
грампозитивних мікроорганізмів, таких як Staphylococcus aureus, які є основною причиною внутрішньолікарняних інфекцій. За останні роки з’явилися штами, стійкі навіть до ванкоміцину, який раніше вважався найнадійнішим засобом лікування всіх клінічно значущих грампозитивних інфекцій.
Таким чином, виходячи із вищенаведеного, можна зробити висновок, що проблема розробки оригінальних вітчизняних препаратів протимікробної дії є перспективною та актуальною.
З метою розширення бібліотеки похідних ксантину нами був отриманий ряд неописаних в літературі заміщених 1-етил-8-тіотеоброміну.
Будова синтезованих сполук підтверджена даними елементного аналізу, ІЧ- та ПМР-спектроскопії. Чистота отриманих речовин контролювалась методом тонкошарової хроматографії.
Для дослідження протимікробної активності новосинтезованих речовин застосовано еталонні тест-культури грампозитивних і грамнегативних бактерій а саме: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans. Встановлено, що переважна більшість синтезованих сполук виявляє вищу протимікробну активність ніж еталони порівняння (ампіцилін, ністатин).
Встановлені певні закономірності в ряді «структура – дія». Для остаточних висновків необхідні додаткові дослідження.
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