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Збірник містить статті і тези доповідей XXX ІІ Всеукраїнської нау-
ково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині. 
Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів». 

У матеріалах конференції розглядаються проблеми фармакотерапії 
захворювань людини, наведені результати експериментальних та кліні-
чних досліджень, аспекти вивчення й упровадження нових лікарських 
засобів, доклінічні фармакологічні дослідження біологічно активних ре-
човин природного і синтетичного походження. Наведені також праці, 
присвячені особливостям викладання медико-біологічних і клінічних 
дисциплін у вищих навчальних закладах. 

Видання розраховано на широке коло наукових і практичних пра-
цівників медицини і фармації. 
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СИНТЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОШУКУ ГІПОЛІПІДЕМІЧНИХ 
СПОЛУК В РЯДІ ПОХІДНИХ 8-БРОМО-7-[2-ГІДРОКСИ-3-(П-ТРЕТ-

БУТИЛФЕНІЛОКСИ)ПРОПІЛ]КСАНТИНІВ 
Романенко М.І., Іванченко Д.Г., Рочняк В.А.,  

Милова А.О., Стрибайло С.В. 
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя 

 
Відомо, що значний ряд N-заміщених похідних ксантину виявляють 

гіполіпідемічну дію, а деякі з них використовуються в якості лікарських 
засобів. 

З метою розширення хімічної бібліотеки потенційних гіполіпідеміч-
них засобів нами здійснено синтез неописаних раніше похідних ксантину 
за нижченаведеною схемою: 

 

 
 

Реакцією 8-бромотеофіліну (3-метилксантину) з п-трет-бутилфенок-
симетилоксираном синтезовані вихідні 8-бромо-7-[2-гідрокси-3-(п-трет-
бутилфенокси)пропіл]ксантини, взаємодією останніх з первинними аліфа-
тичними амінами, аміноспиртами, аміноетерами, діамінами, амінокисло-
тами та вторинними гетероциклічними амінами в середовищі водного діо-
ксану отримано широкий ряд відповідних 8-амінозаміщених. Одержані 
сполуки є білими кристалічними речовинами нерозчинними в воді, роз-
чинними в етанолі, діоксані, етоксіетанолі, ДМФА, ДМСО. 

Будова синтезованих сполук підтверджена даними елементного ана-
лізу, ІЧ- та ПМР-електроскопій. Чистота отриманих речовин контролюва-
лась методом ТШХ.  

За результатами практичного дослідження встановлено, що біль-
шість синтезованих сполук виявляють гіполіпідемічну дію, а деякі з них 
значно перевищують активність еталонів порівняння. 


