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SYNTHESIS OF 3-SUBSTITUTED QUINUCLIDINES AND THEIR APPLICATION
FOR MEQUITAZINE SYNTHESIS
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Pēdējā laikā strauji pieaugusi farmakologu interese par 3-aizvietota hinuklidīna
atvasinājumiem. Hinuklidīna atvasinājumiem piemīt augsta bioloģiskā aktivitāte, kura
atkarīga no bicikliskā amīna dabas, bet tieši 3-vietā aizv:ietotiem hinuklidīniem piemīt
vērtīgākās farmakoloģiskās īpašības [1, 2]. Tie pētīti, lai tos izmantotu dažādu efektīvu
pretalerģisko ārstniecības preparātu iegūšanai. Ir sintezēti dažādi 3-aizvietoto hinuklidīnu
atvasinājumi, kas savukārt kondensēti ar dažādām cikliskām struktūrām, pētīta iegūto
savienojumu bioloģiskā aktivitāte. Savu nozīmīgumu alerģijas ārstēšanā ir pierādījuši tādi
pazīstami preparāti kā fenkarols, bikarfēns, rnekvitazīns, kuru struktūrā ir minētais
bicikliskais amīns. Mekvitazīns jeb 10-( 1-azabiciklo[2.2.2]okt-3-ilmetil)-10H-fenotiazīns ir
antihistamīna preparāts, kas īpaši aktīvi darbojas uz H1 antihistamīniem receptoriem. Tas ir
viegli izvadāms un "humāns" pret organismu. Preparāta sintēzes galvenā reakcija ir aktīva 3aizvietota hinuklidīna 1 reakcija ar fenotiazīnu 2. Tika sintezēti dažādi 3-aizvietota
hinuklidīna atvasinājumi, lai tos izmantotu mekvitazīna 3 sintēzei.
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3-Hinuklidīnkarbonskābes esteri ir visizplatītākās izejvielas 3-aizvietoto hinuklidīnu
atvasinājumu sintēzei [3, 4]. Mums pieejams bija 3-hinuklidīnkarbonskābes etilesteris 4. Lielu
ieguldījumu 3-karbetoksihinuklidīna 4 pētījumos ienesa kodolmagnētiskas rezonanses
parādīšanās [4]. Beidzot tika pierādīts, ka 3-karbetoksihinuklidīns 4, kas tiek iegūts pēc Groba
metodes
[5], ir
3-etoksikarbonil-1-azabiciklo[2.2.2](4)
un
5-etoksikarbonil-1azabiciklo[3.2.1]- (5) un 1-etoksikarbonil-5-azatriciklo[3.2.1.0]- (6) oktānu maisījums (16: 2:
1) [5].
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Savienojumu 5 un 6 klātb�tne ietekmē 3-aizvietota hinuklidīna atvasinājumu sintēzes gaitu,
galaproduktu iznākumu un kvalitāti.
Darba mērķis bija izpētīt minēto piemaisījumu ietekmi uz 3-aizvietoto hinuklidīnu sintēzi,
kurus savukārt tālāk izmanto mekvitazīna 3 sintēzei, kā arī piemeklēt tādu 3-aizvietota
hinuklidīna sintēzi, lai piemaisījumi, kurus satur izejviela, vismazāk vai vispār neietekmētu tā
sintēzi un iznākumu, un rezultātus izmantot mekvitazīna 3 sintēzei.·
Ar šādu mērķi tika sintezēti septiņi 3-aizvietota hinuklidīna atvasinājumi, kā arī veikta 3karbetoksihinuklidīna 4 attīrīšana. Attīrīšana veikta reakcijā ar skābe�1skābi, iegūstot 3karbetoksihinuklidīna oksolātu, tad pārvēršot to atkal par bāzi un pārdestilējot pie noteikta
spiediena un temperatūras, kā arī pēc literatūrā [2] piedāvātas metodes, izmantojot ar
hlorūdeņ.radi piesātinātu dietilēteri. Abos gadījumos iegūts 3-karbetoksihinuklidīns 4 ar
augstu tīrības pakāpi (98,7 - 99,8 %). 3-Aizvietoto hinuklidīnu sintēzei izmantojām gan tīro
(99,7 %) 3-karbetoksihinuklidīnu, gan 3-etoksikarbonil-1-azabiciklo[2.2.2]- (1) un 5etoksikarbonil-1-azabiciklo[3.2.1]- (2) un 1-etoksikarbonil-5-azatriciklo[3.2.1.0]- (3) oktānu
maisījumu. Reducējot 3-karbetoksihinuklidīnu 4 ar litija aluminīja hidrīdu vai nātrija bis(2metoksietoksi)litija hidrīdu [6] tika iegūts 3-hinuklidīnmetanols 7 un tā hidrohlorīds 73 [3, 4,
5]. Hidrolīzes reakcijā iegūts 3-hinuklidīkarbonskābes hidrohlorīds 8 ar iznākumu 85 - 96 %.

7 7
,

a

No 3-hinuklidīnmetanola 7 un hidrohlorīda 73 aizvietošanas reakcijā ar tionilhlorīdu
hloroformā iegūts 3-hlormetilhinuklidīna hidrohlorīds 9 [5], ar mezilhlorīdu metilēnhlorīdā
iegūts 3-meziloksimetilhinuklidīna hidrohlorīds 1 0 (-OMs) un ar p-toluolsulfoskābi toluolā
iegūts 3-toziloksimetilhinuklidīns 11 (-OTs) [7]. No 3-hinuklidīnkarbonskābes hidrohlorīda 8
aizvietošanas

reakcijā

ar

tionilhlorīdu

iegūts

3-hinuklidīnkarbonskābes

hloranhidrīda

hidrohlorīds 1 2 [8] un esterificēšanas reakcijā ar metanolu, skāba katalizatora klātbūtnē iegūts
3-hinuklidīnkarboskābes metilesteris 13. Labākie rezultāti tika iegūti, izmantojot savienojumu
8, 9 un 1 0 sintēzei 3-hinuklidīmetanola hidrohlorīdu 73•
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Reakcijai a r fenotiazīnu 2 izmantojām 3-aizvietotus hinuklidīnus 4, 9 , 10, 1 1 u n 12. 3-Hinuk
lidīnkarbonskābes metilesteris 13 izmantots analītīsko darbu veikšanai. 3-Aizvietoto
hinuklidīnu iznākums un mekvitazīna iznākums, izmantojot sintēzei šos 3-aizvietotos
hinuklidīnus, doti 1. tabulā .
1. tabula
3-Aizvietoti hinuklidīni (4, 9-12)

CCJR
t\J

Savienojums

R

4

C02C2Hs

9
10
11
12

CH2Cl
CH20Ms
CH20Ts
COCl

Iznākums

Mekvitazīna iznākums
25%

51%
70%
> 80%
76 - 84%

15%
47%
55%
55%

3-Azvietoto hinuklidīnu 9, 10 vai 11 kondensāciju ar fenotiazīnu veic inertā polārā vai
nepolārā š�cīdinātājā vai š�cīdinātāju rnaisījumā, inertā atrnosfērā, kondensācijas aģenta
klātbūtnē [8, 9, 10]. Kā kondensācijas aģentus izmantojām n-BuLi, NaNH2 vai NaH. 3Hinuklidīnkarbonskābes hloranhidrīda hidrohlorīda 12 reakciju aT fenotiazīnu 2 veic
tetrahidrofurāna un toluola maisījumā attiecībā 3: 1, pie maisījuma viršanas temperatūras.
Mekvitazīnu izdala sāls veidā un tad pārvērš par bāzi. Gadījumā, kad tieši izmanto 3karbetoksihinuklidīnu 4, vispirms iegūst N-fenotiazīna magnija bromīdu un tam, neizdalot,
pievieno 3-aizvietoto hinuklidīnu 4. Abos pēdējos minētajos gadījumos kā starpproduktu
iegūst 10-(3-hinuklidīnmetil)fenotiazīna amīdu, tad, reducējot ar litija alumīnija hidrīdu un
apstrādājot reakcijas maisījumu ar sālsskābes šķīdumu, izdala mekvitazīna hidrohlorīdu, kuru
vēlāk pārvērš par bāzi.
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Secinājumi

Izstrādātas metodes mekvitazīna sintēzē izmantojamu 3-aizvietoto hinuklidīna atvasinājumu
iegūšanai. Sākuma savienojuma, 3-karbetoksihinuklidīna attīrīšanai izmantotas divas
metodes, abas tās dod labus rezultātus laboratorijas apstākļos. Rūpnieciskaī izmantošanai
labāk veikt nevis izejvielu, bet nākamās sintēzes stadijas produktu, 3-aizvietoto hinuklidīnu
attīrīšanu.
Mekvitazīna sintēzei izmantoti pieci no astoņiem sintezētajiem 3-aizvietota hinuklidīna
atvasinājumiem. Labākie rezultāti iegūti, izmantojot 3-mezil- un 3-toziloksihinuklidīnus.
Symmary

Methods for synthesis of derivatives of 3-substituted quinuclidines suitable for synthesis of
mequitazine
have
been
developed.
Purification
of
starting
material,
3carbethoxyquinuclidines, was carried out by two methods, both of them gave good results in
laboratory. However, for large scale process it is better to purify product of the next synthetic
step, 3-substituted quinuclidines. Five of eight synthesized 3-substituted quinuclidines were
used for synthesis of mequitazine. The best results were obtained with 3-mesyl- and 3tosyloxyquinuclidines.
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M. Bukša, A. Čemobrovijs. 3-Aizvietoto hinuklidTnu sintēze
Oarba
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hinuklidīnu

zm

to izmantošana mekvitazTna sintēzei.
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starta
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3-

karbeloksihinuklidīnu. 3-Aizvielotie hinuklidīni sintezēti ar mērķi izmantot tos mekvitazīna sinlēzei. Mekvitazīns
ir anti-hislamīnais preparāts, kas īpaši aktīvi darbojas uz 111 anti-histamīnajiem receptoriem. Preparāta sintēzes
lļCJlven.ā reakcija ir aktīva 3-aizvietota hinuklidīna kondensācija ar fenotiazīnu. Tika sintezēli asloņi 3-aizvielota
!linuklidīna atvasinājumi, pieci no tiem izmantoti mekvilazīna sintēzei.

IJukša M., Čemobrovijs A. Synthesis of derivatives of quinuclidine substituted in the 3 position and its
application in mequitazine synthesis.
The object of Jhis work is active 3-substitu/ed quinuclidines synthesis,
carbetoxiquinuclidine.

3-Subsliluted

quinuclidines

is

synthesized

used like starling material 3-

with pWJJOse

applicaled them in the

mequitazine synthesis for large scale process. Mequitazine is anti-histamine drugs, what specially active worked
on H1 anti-histamines receptores. The main reaction of the drugs synthesis is active 3-substituted quinuclidine
·ondensation with jhenothiazine. It was synthesized eight 3-subsliluted quinuclidin.es derivatives, five of them
used for synthesis of mequitazine.
Ey"tua M.,

l.Jepuo6poauii A. CuumeJ 3-JaAteuci!wtbtX xuuytuutouu oa u ux ucllOJlbJOtJamte l)Jm cuumeJa

Jltei\61111UlJII /10.
lf.eJJb/0 3mOÜ pa60I1'/ bl fWJ/flemCfl CUIJI11e3 GI<I11U(J!Jb1X 3-3CI.Mezt{iillllbiX X�UIYI<J/UOUIIO(J, UCI10Jib3Yfl (J K(I1Jecmae
cmapmoaozo coeouuemm 3-Kap6emoJCcuxwJy/Utuowt. 3-3CI.Meu{iillltbte xullyi<Jiuow·tbl cwtme3upoamtbt c �leJlbiO

ux

ucnoJJb3oa allllfl. o;m cuume3a MeJCauma3w-ta. MeKaumruwl allmuzuccmCI.MwutbtÜ npen apam, K omopbrÜ oco6eHIIO
C/K/11U(JI/0 (J030eÜCm(Jyem 1/Q rl QI /111UZUCC/11aMU/1110(Jble pet{ell1110pb1. [}JQ(JUOÜ peaK4UeU CU/I/11e3a npenapama
fi(JJ1fle/11Cfl peaKt{Ufl CIK/11U(JI/0ZO 3-3Q.MeztĻiillliOZO XUIIYIU/UOUI/G C
3-3aMeuĻii11NbtX npou3aOOIIblX XUIIYKJtuoulla, 11fln1b

ll3 tJUX

cjJei/Of!IUQ3U/IOM.

bbiJ/U Clll//11e3UpOGQNbl (JOCeMb

ucnoJ tb3oaaNbt OJifl cuume3a MeKauma3UtW.
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