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Вступ. Натепер проведено систематичні
дослідження із цілеспрямованого пошуку
біоактивних молекул серед похідних (хінолін;
4;ілсульфаніл)карбонових кислот, що є ефек;
тивними «пастками» вільних радикалів (ВР),
інгібують процеси вільнорадикального окис;
нення (ВРО) ліпідів і проявляють антиради;
кальну, антиоксидантну, антигіпоксичну, ци;
то; та радіопротекторну дію [1;10]. Уведення
галогенів у 6;те положення хінолінового циклу
призвело до підвищення ліпофільності моле;
кул S;(2;метилхінолін;4;іл);L;цистеїнів та їх
структурних аналогів і деякого зростання ток;
сичності (гострої токсичності, фітотоксичності,
антибактеріальної дії) та появи нових видів
біологічної активності (анальгетичної, рістре;
гуляторної, протипухлинної) [6].

Метою цієї роботи є відбір за допомогою
віртуального скринінгу серед 6;бромозаміще;
них похідних (хінолін;4;ілсульфаніл)карбоно;
вих кислот потенційних антибактеріальних

речовин, антиоксидантів і цитопротекторів,
дослідження їх гострої токсичності та перс;
пективних видів біологічної дії. 

Матеріали і методи дослідження. Прогноз
біологічної активності проведено в режимі
on;line за допомогою комп’ютерної програми
«PASS» (Prediction of Activity Spectra for Sub;
stances). Прогноз імовірної активності харак;
теризувався показниками вірогідності прояву
активності (Ра) та її відсутності (Рi). Прогноз
здійснювався за структурною формулою хі;
мічної сполуки і ґрунтувався на аналізі бази
знань, що включає дані зв’язку «структура —
активність» [11].

Для синтезу 6;бромо;2;метил;4;сульфа;
нілхінолінів (БМСХ) як вихідні речовини було
використано 6;бромо;2;метил;4;хлорохінолін
(II), 6;бромо;4;меркапто;2;метилхінолін (IIII)
(«IBS», Росія), а також реактиви і розчинники:
метанол, етанол, пропан;2;ол, бутан;1;ол,
пропан;2;он, хлороформ, діетиловий етер,
хлоридну, сульфатну, ацетатну, 2;меркапто;
ацетатну, 3;меркаптопропанову, 2;хлоро(бро;
мо;,йодо)ацетатні, 3;хлоро(бромо)пропанові
кислоти, натрій та калій гідроксиди, натрій
гідрокарбонат, 25%;й амоніак, 50%;й гідразину
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гідрат, етаноламін, анілід 2;меркаптоацетат;
ної кислоти, діоксан, ДМФА («Сінбіас», Украї;
на), похідні бензальдегіду й ізатину («IBS»,
Російська Федерація).

Хід реакцій та чистоту синтезованих спо;
лук контролювали методом ТШХ на пласти;
нах «Sorbfil» (Російська Федерація). Як елю;
ент використано суміші хлороформ — метанол
(1:1) та ацетатна кислота — вода (1:1). Хрома;
тограми проявляли за допомогою УФ;про;
менів або парами йоду.

Спектри 1Н ЯМР записано на приладі
«Bruker AC;300» (300 МГц) у ДМСОd6+CCl4

(1:1), внутрішній стандарт — ТМС, величини
хімічних зміщень (δ) вимірювали з точністю до
0,01 м.ч. Елементний аналіз сполук проведено
за допомогою елементного аналізатора «ELE;
MENTAR vario EL cube».

Синтезували БМСХ із використанням ме;
тодів, описаних раніше [1, 10, 12].

66;;ББррооммоо;;((22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссууллььффаа;;
нніілл))ккааррббооннооввіі ккииссллооттии  ((IIIIII  aa,,  bb))..

Метод А. До розчину 2,6 г (0,01 мол) 6;бро;
мо;2;метил;4;хлорохіноліну (II) в 30 мл діокса;
ну додають 0,011 мол 2;меркаптоацетатної або
3;меркаптопропанової кислоти і кип’ятять
відповідно протягом 15 (IIIIII  aa) або 60 (IIIIII  bb) хви;
лин. Розчинник відганяють, до залишку дода;
ють 5%;й розчин натрію гідроксиду до рН 8,5.
Відфільтровують, фільтрат підкислюють хло;
ридною кислотою до рН 5,0. Осад, що утворив;
ся, відфільтровують, промивають на фільтрі
водою, сушать.

Метод B. До розчину 2,5 г (0,01 мол) 6;бро;
мо;4;меркапто;2;метилхіноліну (IIII) у 15 мл
ДМФА або 25 мл спирту додають 1,1 г (0,02 мол)
калію гідроксиду, 0,011 мол відповідної
α(β);галогенокарбонової кислоти і кип’ятять
протягом 10 хв. (2;йодоацетатна кислота), 15 хв.
(2;бромо(хлоро)ацетатні кислоти) або 60 хв.
(3;бромо(хлоро)пропанові кислоти). Реакційну
суміш охолоджують, додають 50 мл води,
підкислюють хлоридною кислотою до рН 5,0.
Осад, що утворився, відфільтровують, проми;
вають на фільтрі водою, сушать.

За методом А та B синтезовано сполуки
IIIIII aa,,  bb. Змішана проба зразків цих сполук, які
синтезовані за методами А та В, не дає депре;
сії температури плавлення.

((66;;ББррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссууллььффаа;;

нніілл))ааццееттааттннаа ккииссллооттаа  ((IIIIII  aa))..  Вихід 75 % (ме;
тод А), 78 % (метод B), брутто;формула
С12Н10BrNО2S, Тпл 207;9 °С, ЯМР 1Н: 2,75 (3Н, с,
СН3); 4,10 (2H, с, SСН2); 7,50;8,25 (4Н, м, Наром.).

Вирахувано, %: C 46.17; H 3.23; Br 25.60; N
4.49; S 10.27.

Знайдено, %: C 46.30; H 3.25; Br 25.80; N 4.57;
S 10.40.

33;;((66;;ББррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссууллььффаа;;
нніілл))ппррооппаанноовваа ккииссллооттаа  ((IIIIII  bb)).. Вихід 79 %,
брутто;формула С13Н12BrNО2S, Тпл 220;2 °С,
ЯМР 1Н (CF3COOH): 2,60 (2H, т, СН2); 2,70 (3Н,
с, СН3); 3,40 (2H, т, SСН2); 7,30;8,35 (4Н, м,
Наром.).

Вирахувано, %: C 47.86; H 3.71; Br 24.49; N
4.29; S 9.83.

Знайдено, %: C 47.75; H 3.63; Br 24.60; N 4.49;
S 10.00.

ССоолліі  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссуулльь;;
ффаанніілл))ккааррббооннооввиихх  ккииссллоотт  ((IIVV  aa;;cc))..

До суспензії 0,01 мол (6;бромо;2;метилхіно;
лін;4;ілсульфаніл)карбонової кислоти (IIIIII aa,,  bb)
у 30 мл метанолу додають розчин 0,011 мол
натрію або калію гідроксиду в 50 мл метанолу,
нагрівають. Розчинник відганяють, додають до
залишку 100 мл ацетону. Осад, що утворився,
збирають, промивають діетиловим етером, су;
шать.

ННааттрріієєвваа  ссіілльь  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;
ііллссууллььффаанніілл))ааццееттааттннооїї  ккииссллооттии  ((IIVV  aa))..  Вихід
89 %, брутто;формула С12Н10NaNО2S, Тпл 250 °С
розкл., ЯМР 1Н 2,60 (3Н, с, СН3); 3,60 (2H, с,
SСН2); 7,20;8,05 (4Н, м, Наром.).

Вирахувано, %: C 43.13; H 2.71; Br 23.91; N
4.19; S 9.60.

Знайдено, %: C 43.17; H 2.63; Br 23.80; N 4.49;
S 9.80.

ККаалліієєвваа  ссіілльь  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;
ііллссууллььффаанніілл))ааццееттааттннооїї  ккииссллооттии  ((IIVV  bb))..  Вихід
93 %, брутто;формула С12Н10KNО2S, Тпл 265 °С
розкл., ЯМР 1Н 2,60 (3Н, с, СН3); 3,65 (2H, с,
SСН2); 7,25;8,05 (4Н, м, Наром.).

Вирахувано, %: C 41.15; H 2.59; Br 22.81; N
4.00; S 9.15.

Знайдено, %: C 41.17; H 2.53; Br 22.60; N 4.10;
S 9.27.

ННааттрріієєвваа  ссіілльь  33;;((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;
44;;ііллссууллььффаанніілл))ппррооппааннооввооїї  ккииссллооттии  ((IIVV  cc))..  Ви;
хід 77 %, брутто;формула С13Н12BrNaNО2S, Тпл

290 °С розкл., ЯМР 1Н 2,70 (2Н, т, СН2); 2,75 (3Н,
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с, СН3); 3,45 (2H, с, SСН2); 7,50;8,40 (4Н, м,
Наром.).

Вирахувано, %: C 44.84; H 3.18; Br 22.95; N
4.02; S 9.21.

Знайдено, %: C 45.17; H 3.23; Br 22.85; N 4.15;
S 9.30.

ЕЕссттееррии  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;іілл;;ссуулльь;;
ффаанніілл))ккааррббооннооввиихх ккииссллоотт  ((VV  aa;;cc))..  До суспензії
0,01 моль (6;бромо;2;метилхінолін;4;ілсуль;
фаніл)карбонової кислоти в 100 мл спирту до;
дають 0,5 мл сульфатної кислоти. Суміш ки;
п’ятять 10 годин, розчинник відганяють. Зали;
шок нейтралізують 10%;ним розчином натрію
гідрокарбонату. Осад відфільтровують, про;
мивають водою, сушать.

ЕЕттииллооввиийй еессттеерр  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноо;;
лліінн;;44;;ііллссууллььффаанніілл))ааццееттааттннооїї ккииссллооттии  ((VV  aa))..
Вихід 67 %, брутто;формула С14Н14BrNО2S, Тпл

103;5 °С, ЯМР 1Н: 1,20 (3Н, т, СН3); 2,65 (3Н, с,
СН3); 4,05 (2H, с, SСН2); 4,15 (2H, к, ОСН2); 7,30;
8,15 (4Н, м, Наром.). 

Вирахувано, %: C 49.42; H 4.15; Br 23.48; N
4.12; S 9.42.

Знайдено, %: C 49.50; H 4.23; Br 23.60; N 4.30;
S 9.60.

ББууттииллооввиийй  еессттеерр  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноо;;
лліінн;;44;;ііллссууллььффаанніілл))ааццееттааттннооїї ккииссллооттии  ((VV  bb))..
Вихід 60 %, брутто;формула С16Н18BrNО2S, Тпл

165;7 °С, ЯМР 1Н: 0,95 (3Н, т, СН3); 1,35 (2Н, к,
СН2); 1,60 (2Н, к, СН2); 2,65 (3Н, с, СН3); 4,00
(2H, с, SСН2); 4,10 (2H, к, ОСН2); 7,30;8,15 (4Н,
м, Наром.).

Вирахувано, %: C 52.18; H 4.93; Br 21.70; N
3.80; S 8.71.

Знайдено, %: C 52.20; H 4.95; Br 21.80; N 3.90;
S 8.80.

ЕЕттииллооввиийй еессттеерр  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноо;;
лліінн;;44;;ііллссууллььффаанніілл))ппррооппааннооввооїї ккииссллооттии  ((VV  cc))..
Вихід 67 %, брутто;формула С15Н16BrNО2S, Тпл

175;6 °С, ЯМР 1Н: 1,20 (3Н, т, СН3); 2,60 (2H, т,
СН2); 2,65 (3Н, с, СН3); 3,40 (2H, т, SСН2); 4,15
(2H, к, ОСН2); 7,30;8,15 (4Н, м, Наром.).

Вирахувано, %: C 50.86; H 4.55; Br 22.56; N
3.95; S 9.05.

Знайдено, %: C 50.77; H 4.33; Br 25.50; N 4.49;
S 9.02.

ААммііддии  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссуулльь;;
ффаанніілл))ккааррббооннооввиихх  ккииссллоотт  ((VVII  aa;;cc)).

ААмміідд  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссуулльь;;
ффаанніілл))ааццееттааттннооїї  ккииссллооттии  ((VVII  aa)).. До розчину

3,4 г (0,01 мол) етилового естеру (6;бромо;2;
метилхінолін;4;ілсульфаніл)ацетатної кисло;
ти у 20 мл діоксану додають 5 мл 25%;го розчи;
ну амоніаку і залишають на добу. Розчинник
відганяють, осад відфільтровують, промива;
ють водою. Вихід 72 %, брутто;формула
С12Н11BrN2ОS, Тпл 208;10 °С, ЯМР 1Н: 2,65 (3Н,
с, СН3); 3,80 (2H, с, SСН2); 7,00, 7,45 (2H, ш.с,
NН2); 7,35;8,15 (4Н, м, Наром.).

Вирахувано, %: C 46.31; H 3.56; Br 25.68; N
9.00; S 10.30.

Знайдено, %: C 46.17; H 3.30; Br 25.60; N 8.90;
S 10.20.

ЕЕттааннооллаамміідд  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;
ііллссууллььффаанніілл))ааццееттааттннооїї  ккииссллооттии  ((VVII  bb)).. До
розчину 3,7 г (0,01 мол) бутилового естеру
(6;бромо;2;метилхінолін;4;ілсульфаніл)аце;
татної кислоти в 30 мл діоксану додають 0,9 мл
(0,015 мол) етаноламіну і нагрівають при ки;
п’ятінні 2 год, залишають на добу. Розчинник
відганяють, осад відфільтровують, промива;
ють водою. Вихід 62 %, брутто;формула
С14Н15BrN2О2S, Тпл 64;5 °С, ЯМР 1Н: 2,65 (3Н, с,
СН3); 2,90 (1H, с, ОН); 3,25 (2H, м, NСН2); 3,50
(2H, м, ОСН2); 3,85 (2H, с, SСН2); 4,35 (1H, ш.с,
СОNН); 8,05 (1H, ш.с, NН); 7,40;8,15 (4Н, м,
Наром.).

Вирахувано, %: C 47.33; H 4.26; Br 22.49; N
7.89; S 9.03.

Знайдено, %: C 47.50; H 4.35; Br 22.60; N 7.95;
S 9.27.

ААнніілліідд  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссуулльь;;
ффаанніілл))ааццееттааттннооїї  ккииссллооттии  ((VVII  cc)).. До розчину
2,6 г (0,01 мол) 6;бромо;2;метил;4;хлорохіно;
ліну (II) в 30 мл діоксану додають 1,7 г (0,01 мол)
аніліду 2;меркаптоацетатної кислоти у 20 мл
діоксану. Розчин кип’ятять 1 год., охолоджу;
ють, додають 50 мл діетилового етеру. Осад
відфільтровують, сушать. Вихід 75 %, брутто;
формула С18Н15BrN2ОS, Тпл 81;2 °С, ЯМР 1Н:
2,65 (3Н, с, СН3); 3,70 (2H, с, SСН2); 7,00;8,15
(9Н, м, Наром.); 10,05 (1H, с, NН).

Вирахувано, %: C 55.82; H 3.90; Br 20.63; N
7.23; S 8.28.

Знайдено, %: C 55.95; H 3.98; Br 20.80; N 7.49;
S 8.45.

ГГііддррааззиидд  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;іілл;;
ссууллььффаанніілл))ааццееттааттннооїї ккииссллооттии  ((VVIIII)). До роз;
чину 3,4 г (0,01 мол) етилового естеру (6;бро;
мо;2;метилхінолін;4;ілсульфаніл)ацетатної
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кислоти у 20 мл діоксану додають 3 мл 50%;го
розчину гідразину гідрату і залишають на до;
бу. Розчинник упарюють, осад відфільтрову;
ють, промивають водою. Вихід 62 %, брутто;
формула С12Н12BrN3ОS, Тпл 220;3 °С, ЯМР 1Н:
2,60 (3Н, с, СН3); 3,80 (2H, с, SСН2); 4,15 (1H, ш.с,
СОNН); 7,40;8,15 (4Н, м, Наром.); 9,25 (2H, ш.с, NН2).

Вирахувано, %: C 44.18; H 3.71; Br 24.49; N
12.88; S 9.83.

Знайдено, %: C 44.30; H 3.95; Br 24.60; N
12.95; S 9.97.

ББееннззииллііддееннггііддррааззииддии  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіі;;
нноолліінн;;44;;ііллссууллььффаанніілл))ааццееттааттннооїї ккииссллооттии  ((VVIIIIII)).
До розчину 1,6 г (0,005 мол) гідразиду (6;бро;
мо;2;метилхінолін;4;ілсульфаніл)ацетатної
кислоти (VVIIII) в 30 мл діоксану додають
0,005 мол відповідного альдегіду у 20 мл діок;
сану і кип’ятять 30 хв. Реакційну суміш охоло;
джують, виливають у воду. Осад відфільтро;
вують, промивають водою, сушать. Кристалі;
зують із 50%;го ДМФА.

ББееннззииллііддееннггііддррааззиидд  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіі;;
нноолліінн;;44;;ііллссууллььффаанніілл))ааццееттааттннооїї ккииссллооттии
((VVIIIIII  aa)).. Вихід 60 %, брутто;формула
С19Н16BrN3ОS, Тпл 200;2 °С, ЯМР 1Н: 2,60 (3Н, с,
СН3); 4,00 (1H, с, NСН); 4,30 (2H, с, SСН2); 7,35;
8,05 (9Н, м, Наром.); 8,20 (1H, с, СН); 11,50 (1H, с,
NН).

Вирахувано, %: C 55.08; H 3.89; Br 19.29; N
10.14; S 7.74.

Знайдено, %: C 55.25; H 3.93; Br 19.50; N
10.20; S 7.80.

44;;ББррооммооббееннззииллііддееннггііддррааззиидд  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммее;;
ттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссууллььффаанніілл))ааццееттааттннооїї  ккииссллоо;;
ттии  ((VVIIIIII  bb)).. Вихід 69 %, брутто;формула
С19Н15BrN3ОS, Тпл 204;7 °С, ЯМР 1Н: 2,60 (3Н, с,
СН3); 3,95 (1H, с, NСН); 4,30 (2H, с, SСН2); 7,50;
8,05 (8Н, м, Наром.); 8,20 (1H, с, СН); 11,60 (1H, с,
NН).

Вирахувано, %: C 44.97; H 2.64; Br 29.91; N
10.49; S 6.00.

Знайдено, %: C 45.10; H 2.75; Br 29.98; N
10.60; S 6.27.

44;;ДДииммееттииллааммііннооббееннззииллііддееннггііддррааззиидд  ((66;;ббрроо;;
ммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссууллььффаанніілл))ааццееттаатт;;
ннооїї ккииссллооттии  ((VVIIIIII  cc)).. Вихід 75 %, брутто;фор;
мула С21Н21BrN4ОS, Тпл 165;7 °С, ЯМР 1Н: 2,60
(3Н, с, СН3); 3,00 (6H, с, N(СН3)2); 3,95 (1H, с,
NСН); 4,30 (2H, с, SСН2); 6,65;7,90 (8Н, м, Наром.);
8,15 (1H, с, СН); 11,40 (1H, с, NН).

Вирахувано, %: C 55.14; H 4.63; Br 17.47; N
12.25; S 7.01.

Знайдено, %: C 55.20; H 4.80; Br 17.60; N
12.50; S 7.20.

44;;ННііттррооббееннззииллііддееннггііддррааззиидд  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммее;;
ттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссууллььффаанніілл))ааццееттааттннооїї  ккииссллоо;;
ттии  ((VVIIIIII  дд)).. Вихід 82 %, брутто;формула
С19Н15BrN4О3S, Тпл 222;5 °С, ЯМР 1Н: 2,60 (3Н, с,
СН3); 4,00 (1H, с, NСН); 4,35 (2H, с, SСН2); 7,50;
8,20 (8Н, м, Наром.); 8,15 (1H, с, СН); 11,80 (1H, с,
NН).

Вирахувано, %: C 49.68; H 3.29; Br 17.40; N
12.20; S 6.98.

Знайдено, %: C 49.80; H 3.40; Br 17.60; N
12.49; S 7.05.

[[33;;((55;;ННііттррооффуурраанн;;22;;іілл))ааллііллііддеенн]]ггііддррааззиидд
((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссууллььффаанніілл))ааццее;;
ттааттннооїї  ккииссллооттии  ((VVIIIIII  ee)).. Вихід 57 %, брутто;
формула С19Н15BrN4О3S, Тпл 205 °С розкл., ЯМР
1Н: 2,65 (3Н, с, СН3); 4,00 (1H, с, NСН); 4,25 (2H,
с, SСН2); 6,90 (1Н, д, СН); 7,00, 7,50 (2H, подв.с,
Нфур); 7,05 (1Н, м, СН); 7,55;8,00 (4Н, м, Наром.);
8,20 (1H, с, СН); 11,65 (1H, с, NН).

Вирахувано, %: C 48.01; H 3.18; Br 16.81; N
11.79; S 6.75.

Знайдено, %: C 48.20; H 3.25; Br 16.90; N
11.90; S 6.80.

((22,,33;;ДДииггііддррооііннддооллоонн;;22;;ііллііддеенн;;33))ггііддррааззииддии
((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссууллььффаанніілл))ааццее;;
ттааттннооїї  ккииссллооттии  ((IIXX))..  До розчину 1,6 г
(0,005 мол) гідразиду (6;бромо;2;метилхіно;
лін;4;ілсульфаніл)ацетатної кислоти (VVIIII) в
30 мл ацетатної кислоти додають 0,005 мол
відповідного похідного ізатину в 30 мл пропан;
2;олу і кип’ятять 1,5 год. Реакційну суміш охо;
лоджують, виливають у воду. Осад відфільт;
ровують, промивають водою, сушать. Криста;
лізують із 50%;го водного ДМФА.

((22,,33;;ДДииггііддррооііннддооллоонн;;22;;ііллііддеенн;;33))ггііддррааззиидд
((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссууллььффаанніілл))ааццее;;
ттааттннооїї  ккииссллооттии  ((IIXX  aa)).. Вихід 62 %, брутто;
формула С20Н15BrN4О2S, Тпл 208 °С розкл., ЯМР
1Н: 2,55 (3Н, с, СН3); 4,45 (2H, с, SСН2); 7,05;8,20
(8Н, м, Наром.); 11,20 (1H, с, NНамід); 12,70 (1H, с,
NНінд).

Вирахувано, %: C 52.76; H 3.32; Br 17.55; N
12.30; S 7.04.

Знайдено, %: C 52.90; H 3.50; Br 17.70; N
12.50; S 7.20.

((55;;ББррооммоо;;22,,33;;ддииггііддррооііннддооллоонн;;22;;ііллііддеенн;;
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33))ггііддррааззиидд  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссуулльь;;
ффаанніілл))ааццееттааттннооїї ккииссллооттии  ((IIXX  bb)).. Вихід 60 %,
брутто;формула С20Н15BrN4О2S, Тпл 235 °С
розкл., ЯМР 1Н: 2,55 (3Н, с, СН3); 4,45 (2H, с,
SСН2); 7,05;8,20 (7Н, м, Наром.); 11,30 (1H, с,
NНамід); 12,65 (1H, с, NНінд).

Вирахувано, %: C 46.27; H 3.07; Br 32.40; N
8.52; S 6.50.

Знайдено, %: C 46.40; H 3.25; Br 32.60; N 8.60;
S 6.70.

((55;;ННііттрроо;;22,,33;;ддииггііддррооііннддооллоонн;;22;;ііллііддеенн;;
33))ггііддррааззиидд  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссуулльь;;
ффаанніілл))ааццееттааттннооїї ккииссллооттии  ((IIXX  cc)).. Вихід 71 %,
брутто;формула С20Н15BrN4О2S, Тпл 240 °С
розкл., ЯМР 1Н: 2,60 (3Н, с, СН3); 4,50 (2H, с,
SСН2); 7,05;8,20 (7Н, м, Наром.); 11,70 (1H, с,
NНамід); 12,70 (1H, ш.с, NНінд).

Вирахувано, %: C 48.01; H 2.82; Br 15.97; N
14.01; S 6.41.

Знайдено, %: C 48.17; H 2.95; Br 16.05; N
14.10; S 6.60.

((NN;;ААццееттиилл;;22,,33;;ддииггііддррооііннддооллоонн;;22;;ііллііддеенн;;
33))ггііддррааззиидд  ((66;;ббррооммоо;;22;;ммееттииллххіінноолліінн;;44;;ііллссуулльь;;
ффаанніілл))ааццееттааттннооїї ккииссллооттии  ((IIXX  dd)).. Вихід 62 %,
брутто;формула С20Н15BrN4О2S, Тпл 225 °С
розкл., ЯМР 1Н: 2,20 (3Н, с, СОСН3); 2,55 (3Н, с,
СН3); 4,45 (2H, с, SСН2); 7,05;8,20 (8Н, м, Наром.);
11,20 (1H, с, NНамід); 12,70 (1H, с, NНінд).

Вирахувано, %: C 53.13; H 3.45; Br 16.07; N
11.26; S 6.45.

Знайдено, %: C 53.17; H 3.55; Br 16.20; N
11.40; S 6.55.

Вивчення гострої токсичності похідних
хіноліну визначали на інтактних безпородних
мишах обох родів вагою 16;24 г. Речовини вво;
дили внутрішньочеревинно у вигляді тонкої
водної суспезії, яку стабілізували твіном 80,
або у вигляді розчину (розчинні у воді речови;
ни) в об’ємі не більше 1 мл. Контрольній групі
тварин уводили фізіологічний розчин і твін 80
у тому ж об’ємі, що й досліджуваним групам.
Кожна група складалась із 5 тварин. Серед;
ньосмертельні дози (ЛД50) визначали за мето;
дом Кербера [13].

Антибактеріальну активність синтезованих
сполук вивчали за стандартною методикою
серійних розведень на рідкому живильному
середовищі, використовуючи еталонні штами
тест;мікроорганізмів — E. coli, B. subtilis,
St. aureus, Ps. aerogenosa. Для розмноження

бактерій використовували амінопептид
(бульон Хотінгера), розведений водою вдвічі
(рН=7,2). Кількість бактерій становила 2,5⋅105

клітин 18;годинної культури в 1 мл середови;
ща. Бактерії витримували в термостаті протя;
гом 18 год. при температурі 37 °С. Максималь;
на концентрація сполук, які вивчалися, стано;
вила 250 мкг/мл. Як препарат порівняння ви;
користовували референc;речовину хіноліно;
вої структури — 5;нітро;8;гідроксихінолін (ніт;
роксолін, 5;НОК) — та відомий антисептик —
фурацилін [14].

Методи оцінки антиоксидантної активності
(АОА) синтезованих сполук при ініціюванні
ВР процесів у дослідах in vitro було проведено
на трьох моделях ініціювання ВРО: нефермен;
тативне ініціювання (НФІ), ферментативне
ініціювання (ФІ), інгібування супероксидради;
калу (СОР). НФІ ВРО моделювали в суспензії
яйцевих ліпопротеїнів, додаючи солі заліза
(ІІ). ФІ ВРО проводили в гомогенаті мозкової
тканини білих щурів лінії Вістар, у який дода;
вали надлишок нікотинамідаденіндинуклео;
тиду фосфату відновленого (НАДФН). АОА
оцінювали у відсотках гальмування утворення
кінцевого продукту ВРО — малонового діаль;
дегіду (МДА). Метод оцінки АОА на ініціаль;
них станах розвитку ВРО проводили шляхом
інгібування СОР у реакції аутоокиснення ад;
реналіну в адренохром у лужному середовищі,
що приводить до утворення активної форми
кисню — СОР [15]. Як референс;речовини ви;
користано відомі антиоксиданти (цистеїн, ди;
бунол) та базові сполуки — 4;меркапто;2;ме;
тилхінолін і (2;метилхінолін;4;ілсульфаніл);
карбонові кислоти [10] (рис. 1).

Дослідження впливу синтезованих сполук
на видільну функцію нирок проводили на бі;
лих щурах;самцях вагою 150;200 г за методом
Е. Берхіна [16]. За еталони порівняння було ви;
користано гіпотіазид (50 мг/кг) — діуретична
дія, пітуїтрин (0,1 мл (5 ОД/1 мл) на 100 г тва;
рини) — антидіуретична дія.

Статистичну обробку даних проводили з
використанням параметричного критерію
t;Стьюдента, непараметричного критерію Уїт;
ні;Манна, а також MS Excell. Достовірними
вважали відмінності з рівнем значущості
понад 95 % (p<0,05).

Результати й обговорення. 6;Бромозамі;
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щені 2;метил;4;сульфанілхінолінів було пере;
вірено за допомогою позаекспериментальних
досліджень — віртуального скринінгу (PASS;
прогноз) — на предмет їх потенційних біоло;
гічно активних властивостей. Створено комбі;
наторну бібліотеку для сполук, структури
яких відповідають «правилу Ліпінські» (пра;
вилу «п’яти») [17], що визначає критерії для
передбачення біодоступності будь;якої моле;
кули. Сполуки в прогнозі показали антимік;
робну, протипаразитичну, антивірусну, діуре;
тичну або антиоксидантну дію.

Після визначення найбільш перспективних
сполук, з точки зору їх потенційних біологіч;
них властивостей, було проведено цілеспрямо;
ваний синтез за схемою.

(6;Бромо;2;метилхінолін;4;ілсульфаніл);
карбонові кислоти (IIIIII) синтезовано двома ме;
тодами: перший (метод А) полягав у взаємодії
4;хлорохіноліну (ІІ) з меркаптокарбоновою
кислотою в середовищі діоксану протягом 15;
60 хв. (схема 1). Швидкість реакції визнача;
ється природою S;нуклеофіла — у 4 рази упо;
вільнюється у випадку β;меркаптопропіонової
кислоти. Реакція закінчується випаданням в

осад гідрохлориду кислоти, який нейтралізу;
ють лугом з утворенням самої кислоти. Інший
шлях одержання (хінолін;4;ілсульфаніл)кар;
бонових кислот — незалежний синтез (метод
В) — обробка 4;меркаптохіноліну (ІІІІ) α(β);га;
логенокарбоновими кислотами в середовищі
спирту або ДМФА в присутності двох еквіва;
лентів гідроксиду натрію (калію) протягом 10;
60 хв. (схема 1). На швидкість реакції значно
впливає природа радикала в галогенокарбо;
новій кислоті: реакція уповільнюється при пе;
реході від α до β;галогенокарбонової кислоти.

Серед інших S;заміщених 4;меркаптохіно;
лінів привернули до себе увагу інші похідні
(6;бромо;2;метилхінолін;4;ілсульфаніл)кар;
бонових кислот — солі (IIVV), естери (VV), аміди
(VVII), гідразиди (VVIIII), гідразони (VVIIIIII, IIXX) — по;
тенційні біологічно активні молекули. Це по;
в’язано з тим, що серед дериватів ((гетерил);
сульфаніл)карбонових кислот отримано знач;
ну кількість біорегуляторів з різними видами
біологічної дії 1, 10, 18, і серед них — антимік;
робні засоби та антиоксиданти 2, 10, 12, що
становить значний інтерес для нашого дослід;
ження. Синтез похідних (6;бромо;2;метилхі;
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Схема 1
Синтез похідних 6;бромо;2;метил;4;сульфанілхінолінів



нолін;4;ілсульфаніл)карбонових кислот прове;
дено за відомими методами 1, 10, 12 і представ;
лено на схемі.

У результаті проведення експерименталь;
них досліджень вивчено гостру токсичність
БМСХ в залежності від присутності в їх моле;
кулах тих чи інших функціональних груп. Ре;
зультати проведених випробувань свідчать,
що 6;бромозаміщені сульфанілпохідні відно;
сяться до малотоксичних або помірно токсич;
них речовин 19 — їх ЛД50 знаходиться в межах
43;190 мг/кг. Більшість нових синтезованих
сполук є більш токсичними (у 1,5;3 рази), ніж їх
аналоги без замісника 10. Це підтверджує той
факт, що введення ліпофільного атома Брому
призводить до збільшення токсичного ефекту 6.

БМСХ виявили слабку антимікробну актив;
ність. Слід зазначити, що дані прогнозу перед;
бачали наявність цього виду дії насамперед
для гідразонів, що містять нітрогрупу, — (4;
нітробензиліденгідразид (6;бромо;2;метилхі;
нолін;4;ілсульфаніл)ацетатної кислоти (VVIIIIII  дд),
[3;(5;нітрофуран;2;іл)аліліден]гідразид (6;бро;
мо;2;метилхінолін;4;ілсульфаніл)ацетатної
кислоти (VVIIIIII  ee), (5;нітро;2,3;дигідроіндолон;
2;іліден;3)гідразид (6;бромо;2;метилхінолін;
4;ілсульфаніл)ацетатної кислоти (IIXX  cc)). Однак
ці дані не підтвердились експериментально.

Дослідження АОА на моделях ініціювання
ВРО in vitro (рис.) підтвердили дані комп’ю;
терного прогнозу. Найбільшу антиоксидантну
дію проявляє 6;бромо;4;меркапто;2;метилхі;
нолін (IIII). При порівнянні його дії з 4;меркап;
то;2;метилхіноліном (1) ми бачимо, що введен;
ня брому в 6;те положення гетероциклу знач;
но не впливає на АО дію. Аналогічні спостере;

ження виявлено і для інших БМСХ. АОА
насамперед визначається природою функціо;
нальних груп у залишку меркаптокарбонової
кислоти. Речовини тестували разом із відомими
антиоксидантами. Вони мали перспективність у
плані створення антиоксидантних засобів.

Для експериментального підтвердження
прогнозу діуретичної активності обрано спо;
луки з Рa>0,5. Встановлено, що 6;бромозамі;
щені виявляють слабку діуретичну дію. Так,
найбільшу активність проявила (6;бромо;2;
метилхінолін;4;ілсульфаніл)ацетатна кислота
(IIIIII  aa) (+17%) та її калієва сіль (IIVV  bb) (+29%). За
результатами комп’ютерного прогнозу ймо;
вірність прояву цього виду дії становить
Ра=0,55;0,60. Слід зазначити, що для 6;бромо;
4;меркапто;2;метилхіноліну (IIII) (Ра=0,78) та
аміду (6;бромо;2;метилхінолін;4;ілсульфа;
ніл)ацетатної кислоти (VVII  aa) (Ра=0,71) ймовір;
ність прояву цього виду висока, але в експери;
менті цього не спостерігалося.

ВВииссннооввккии..  Синтезовано нові 6;бромо;2;ме;
тил;4;сульфанілхіноліни як потенційні біоре;
гулятори. Виявлено, що комп’ютерне прогно;
зування біологічної активності синтезованих
сполук є вагомим аргументом актуальності по;
шуку потенційних біорегуляторів серед похід;
них 4;сульфанілхінолінів. Експериментально
досліджено токсичність, антимікробну, анти;
оксидантну та діуретичну дію. Результати
проведених експериментів указують на перс;
пективність поглибленого вивчення 6;бромо;
заміщених S;похідних 4;меркаптохінолінів як
потенційних антиоксидантів.

Надійшла в редакцію 21.08.2014 р.
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Рис. 1. Антиоксидантна активність 4;сульфанілхінолінів
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Synthesis and biological activity of new 6�bromo�2�methyl�4�sulfanyl derivatives of quinoline

O.О. Brazhko, L.O. Omeljanchik, I.B. Labenska, M.P. Zavgorodny

Zaporizhzhya National University
66, Zhukovsky Str., Zaporizhzhya, 69600, Ukraine

Summary. Having used virtual screening (PASS;prognosis) the potential bioactive molecules among the 6;bromo;
2;methyl;4;sulfanylquinoline substances were selected. The most perspective compounds were synthesized. Their to;
xicity, antibacterial, antioxidant and diuretic effects were studied as well. They showed themselves as substances with
low and moderate toxicity. The experiments show the promising outlook of in;depth study of 6;bromo S;substituted
derivatives of 4;mercaptoquinoline as potential antioxidants.

Keywords: 4;sulfanyl derivatives of quinoline, mercaptocarboxylic acids, PASS;prognosis, toxicity, antioxidant
activity.
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