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ПОШУК ПРОТИМІКРОБНИХ СПОЛУК  
В РЯДІ ПОХІДНИХ 7-Н-БУТИЛКСАНТИНІВ 

Романенко М.І., Іванченко Д.Г., Пахомова О.О., Шарапова Т.А.,  
Камишний О.М., Поліщук Н.М., Рудько Н.П. 

Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя 
 
Незважаючи на широкий арсенал сучасних лікарських засобів для 

лікування інфекційних захворювань, пошук нових високоефективних спо-
лук протимікробної дії залишається актуальним завданням сучасної фар-
мацевтичної хімії. Як свідчать дані літератури, похідні ксантину є перспе-
ктивними сполуками для вирішення даної задачі. 

Метою роботи є направлений синтез 8-амінопохідних 7-н-бутилксан-
тинів та вивчення їх протимікробної дії. 

Вихідні 8-бромо-7-н-бутилксантини отримали взаємодією натрієвих 
солей 8-бромо-3-метил(1,3-диметил)ксантинів з 1-бромобутаном в диме-
тилформаміді. Нагріванням N-бутильних похідних з первинними та вто-
ринними амінами синтезовано ряд 8-амінопохідних 7-н-бутилксантинів 
загальної формули: 

 

 
R = H, CH3; R1= H, СН3, С2Н5; R2= алкіл, бензил, циклоалкіл, аралкіл, 

гетарілалкіл, аміноалкіл, гідроксіалкіл, алкоксіалкіл. 
  
Для доведення структури синтезованих сполук використали метод 

ІЧ- та ПМР-спектроскопії, мас-спектрометрії. Індивідуальність та чистота 
отриманих речовин контролювали методом тонкошарової хроматографії 
та хромато-мас-спектрометрії. 

Для дослідження протимікробної активності новосинтезованих ре-
човин застосовано еталонні тест-культури грампозитивних і грамнегатив-
них бактерій а саме: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans. Встановлено, що переважна більшість синте-
зованих сполук виявляє вищу протимікробну активність ніж еталони порі-
вняння (ампіцилін, ністатин).  


