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алкілмОнОметинХінОфурани із четВертинниХ сОлей 
1- алкіл(арил) – 3, 4 – диметилХінОлінію

При взаємодії  1 – етил - 3, 4 – диметилхіноліній перхлорату з 3-сульфаміно-4–хлор 
–6–( амінометиленфурил) 
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– бензойною кислотою, був синтезований  монометиновий барвник . Синтез 
проводили в середовищі ІПС ( ізопропанолу) в присутності декількох крапель 
триетаноламіну при взаємодії еквімолярних кількостей реагентів при кипінні 
реакційної суміші на протязі 25 хвилин. Після охолодження спостерігалось 
утворення жовтого осаду, його  відфільтровували, і перекристалізовували із 
спиртоводної суміші ( 1 : 3 ) . Температура плавлення сполуки : 241-243 ˚ С. ІЧ-
спектр вказує на присутність пірідинового ядра , аннельованого бензольного ядра, 
присутність сульфогрупи та аміногрупи а також перхлорат аніону[5-7]. Сполука 
одержана вперше, оскільки четвертинні солі хінолінію з 3-метильним замісником 
були раніше синтезовані лише авторами [1]. Отже  таким способом можна  
синтезувати  стирилові похідні четертинних солей 1-алкіл(арил)-3-метиллепідинію, 
що мають метильний замісник в 3-неактивному положенні [1] пірідинового ядра , 
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яке  не є реакційноздатним , відповідно до правила Порай-Кошиця та Хромова-
Борисова [2-6] . Через це варто було дослідити можливість взаємодії реагента з 
одержаними [1] четвертинними солями 1-алкіл-арил-3,4-диметилхінолінію, в яких 
3-метильний замісник  створює просторові перешкоди , тобто стеричний ефект 
для підходу реакційноздатного реагента. Таким чином, синтезовано потенційний 
протитуберкульозний, протираковий , антиснідовий, антивірусний, антигрибковий 
препарат, який повинен проявляти високі протимікробні властивості, виходячи з 
будови і присутності визначених функціональних групп[7]. Синтезований препарат 
містить два гетероядра та замісники, які обумовлюють фармакологічну активність, 
сполука отримана вперше[8]. Mетод одержання не викликає особливих затруднень, 
ядро заміщених  3-метилхінолінієвих сполук , раніше було синтезоване автором і 
доведена його протимікробна та протигрибкова активність[7-8], через це доцільна 
розробка методу синтезу сполуки з хіноліновим та фурановим і фенільними ядрами,  
що повинна проявляти вищу біологічну активність.
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