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Lipophilicities of the s-derivatives of 10-((5-mercapto-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methyl)-2R-acridine-9(10H)-ones have 
been studied by various chromatographic methods and the results were compared with those obtained from    
the distribution method in binary n-octanol/water system. The linear relationships between the chromatographic 
parameters (tR, RM, logkW) of six reference substances and the newly synthesized compounds versus index 
of lipophilicity were determined. The parameters of lipophilicity obtained from the chromatographic methods 
(logPGCMS, logPTLC, logPLCMS) for new compounds were obtained by extrapolation. A correlation matrix was 
established between the experimental and calculated values of logP and found high correlation values between 
high performance liquid chromatography, the method of "shake flask" and theoretically calculated lipophilicity. 
The most rapid methods for determining lipophilicity, which provide high correlation coefficients between the 
theoretically calculated lipophilicity indices, are proposed.
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В роботі наведено дослідження показника ліпофільності S похідних 10-((5-меркапто-1,3,4-оксадіазол-
2-іл)метил)-2R-акридин-9(10H)-онів різними хроматографічними методами та методом розподілення 
в бінарній системі н-октанол/вода. Визначені лінійні співвідношення між параметрами утримання 
(tR, RM, logkW) шести еталонних речовин та синтезованих сполук і показника ліпофільності. 
Показники ліпофільності синтезованих сполук (logPGCMS, logPTLC, logPLCMS) розраховані з рівнянь 
для еталонних речовин при використанні коефіцієнтів утримування сполук в хроматографії. 
Встановлена кореляційна матриця між експериментальними та розрахунковими значеннями logP 
та виявлено високі значення кореляції між високоефективною рідинною хроматографією, методом 
«струшуваємої колби» та теоретично розрахованими показниками ліпофільності. Запропоновані 
найбільш експресні методи визначення ліпофільності, що надають високі коефіцієнти кореляції між 
теоретично розрахованими показниками ліпофільності.

Ключові слова: ліпофільність, акридин-9(10H)-он, 1,3,4 оксадіазол-2-тіон, н-октанол, тонкошарова 
хроматографія, GCMS, LCMS

Хроматографічна  оцінка  ліпофільних  властивостей  деяких 
похідних акридин-9(10н)-ону
Ю.В. Карпенко*, Л.О. Омельянчик, Т.В. Панасенко, А.Р. Кучменко
Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600; *e-mail: karpenko.y.v@gmail.com

Надійшла: 02 липня 2018 р;  Прийнята: 16 серпня 2018 р
DOI: 10.17721/moca.2018.115-120

Ліпофільність - це фізико-хімічна властивість, 
що має вирішальне значення в біоорганічній, 
фармацевтичній та медичній хімії [1, 2]. На 
молекулярному рівні вона кодує інформацію 
про мережу між- і внутрішньомолекулярних сил, 
що впливають на транспортування лікарських 
засобів через ліпідні структури, а також взаємодії 
лікарського засобу з цільовим білком [1, 3]. В 
результаті, на рівні організму, ліпофільність є 
важливим чинником, що визначає фармакокінетику 
та фармакодинаміку лікарської речовини [4, 5]. 

З проаналізованих літературних джерел 

[5-8], було встановлено тісний взаємозв’язок 
між адсорбційними властивостями сполуки та 
зростанням показників її біологічної дії. Це, 
вірогідно, можна пояснити кращим накопичення 
сполук у жирових тканинах, зростанням швидкості 
проникнення через шкіру або біологічні мембрани, 
що за своєю структурою є ліпідами [9, 10].

Ліпофільність сполуки зазвичай вимірюється 
поведінкою розподілу в двофазній системі або 
рідким рідиною (наприклад, коефіцієнтом розподілу 
в октанолі / воді) або твердої рідини (утримання 
на зворотній фазі високоефективної рідинної 


