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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 aiz"'.ietotiem hinuklidīniem piemīt 

vērtīgākās farmakoloģiskās īpašības [l, 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, mekvitazīns, 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 3-
aizvietota 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-1-
azabiciklo[3.2.1]- (5) un 1-etoksikarbonil-5-azatriciklo[3.2. l.O]- (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 3-

karbetoksihinuklidīna 4 attīrīšana. Attīrīšana veikta reakcijā ar skābeņskābi, iegūstot 3-

karbetoksihinuklidīna oksolātu, tad pārvēršot to atkal par bāzi un pārdestilējot pie noteikta 
spiediena un temperatūras, kā arī pēc literatūrā [2] piedāvātas metodes, izmantojot ar 

hlorūdeņradi 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 5-

etoksikarbonil-1-azabiciklo[3.2.1]- (2) un 1-etoksikarbonil-5-azatriciklo[3.2. l.0]- (3) oktānu 

maisījumu. Reducējot 3-karbetoksihinuklidīnu 4 ar litija aluminīja hidrīdu vai nātrija bis(2-

metoksietoksi)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 %. 

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 10 (-OMs) un ar p-toluolsulfoskābi toluolā 

iegūts 3-toziloksimetilhinuklidīns 11 (-OTs) [7]. No 3-hinuklidīnkarbonskābes hidrohlorīda 8 
aizvietošanas reakcijā ar tionilhlorīdu iegūts 3-hinuklidīnkarboriskābes hloranhidrīda 

hidrohlorīds 12 [8] un esterificēšanas reakcijā ar metanolu, skāba katalizatora klātbūtnē iegūts 
3-hinuklidīnkarboskābes metilesteris 13. Labākie rezultāti tika iegūti , izmantojot savienojumu 

8, 9 un 10 sintēzei 3-hinuklidīmetanola hidrohlorīdu 73
. 
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Reakcijai ar fenotiazīnu 2 izmantojām 3-aizvietotus hinuklidīnus 4, 9, 10, 11 un 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) 

ccrR 
N 

Savienojums R Iznākums Mekvitazīna iznākums 

4 C02C2Hs 25 % 
9 CH2Cl 51 % 15 % 

10 CH20Ms 70% 47 % 
11 CH20Ts >80% 55 % 
12 COCl 76- 84 % 55 % 

3-Azvietoto hinuklidīnu 9, 10 vai 11 kondensāciju ar fenotiazīnu veic inertā polārā vai 
nepolārā šķīdinātājā vai šķīdinātāju maisījumā, inertā atmosfērā, kondensācijas aģenta 

klātbūtnē [8, 9, 10]. Kā kondensācijas aģentus izmantojām n-BuLi, NaNH2 vai NaH. 3-
Hinuklidīnkarbonskābes hloranhidrīda hidrohlorīda 12 reakciju ar 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 3-
karbetoksihinuklidīnu 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. Rūpnieciskai 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, 3-
carbethoxyquinuclidines, 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 3-
tosyloxyquinuclidines. 
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M. Rukša, A. Černobrovijs. 3-Aizvietoto hinuklidTnu sintļze un to izmantošana mekvitazTna sintļzei. 
Darba mērķis ir aktīvo 3-aizvietoto hinuklidīnu smteze, izmantojot kā starta savienojumu 3-
karbetoksihinuklidīnu. 3-Aizvietotie hinuklidīni sintezēti ar mērķi izmantot tos mekvitazīna sintēzei. Mekvitazīns 
ir anti-histamīnais preparāts, kas īpaši aktīvi darbojas uz H1 anti-histamīnajiem receptoriem. Preparāta sintēzes 
galvenā reakcija ir aktīva 3-aizvietota hinuklidīna kondensācija ar fenotiazīnu. Tika sintezēti astoņi 3-aizvietota 
hinuklidīna atvasinājumi, pieci no tiem izmantoti mekvitazīna sintēzei. 

Rukša M., Černobrovijs A. Synthesis of derivatives of quinuclidine substituted in the 3 position and its 
application in mequitazine synthesis. 
The object of this work is active 3-substituted quinuclidines synthesis, used like starting material 3-
carbetoxiquinuclidine. 3-Substituted quinuclidines is synthesized with purpose applicated 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 
condensation with jhenothiazine. It was synthesized eight 3-substituted quinuclidines derivatives, five of them 
used for synthesis of mequitazine. 

Ey«ma M., lfep1106poauü A. Cu11me1 3-Ja.JlteU<ē111tbtx xu11y1U1uou11oa u ux ucnoJ1bJoaa11ue OJ111 cu11me:Ja 
MeK6UfflaJUllQ. 

l.ļenb/O 3moü pa6ombl JIBJ/JlemcJI CUHme3 aKmUBHblX 3-3a.MeUĻe11HblX XUHYK.J/UOU/106, UCllOJ/b3YJI B Ka'leCmBe 
cmapmOB020 COeOU/le/IUJl 3-Kap6emOKCUXUHyK.J/UOUH. 3-Ja.MeUĻeHHble XUHYK.J/UOUHbl CUHme3upoBa/lbl C lfeJlb/O UX 
ucnonbJOBa11im onR cuHme3a MeKBUma3UHa. MeKBUma3UH a11muzuccma.MUHHblÜ npenapam, Komopb1Ü oco6e11110 
aKmUBHO B03oeücmByem Ha I'1 a11mu2uccma.Mu11110Bbze pe11enmopb1. I'J1aB11ou pea«11ueü cuHme3a npenapama 
R6J/RemcR peaKlfUJl a«mUBHozo 3-3a.MeUĻeHHOZO xu11yKJ1uou11a c </Je11omua3u110M. EblflU cu11me3up0Ballbl BOCeMb 
3-3aMeUĻeHHblX npoU3BOOHblX xu11yKJ1uou11a, nRmb U3 11ux ucnoflb30BllHbl OJ/JI cu11me3a MeKBummu11a. 
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