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Синтез солянокислих солей похідних
2піролідин4аніліно6ариламіно1,3,5триазину
і дослідження їх активності щодо риновірусу
штаму HGP на клітинах HELA OHIO1
Ю.В. Ренькас*, В.А. Сірий
ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України»
вул. Ежена Потьє, 14, Київ, 01000, Україна
Резюме. У статті описано методи синтезу солянокислих солей похідних 2піролідин4,6ариламіно1,3,5
триазину, наведено дані про їх противірусні властивості. Фармакологічні дослідження in vitro, проведені в
рамках скринінгової програми Національного інституту здоров’я США, показали, що ці сполуки мають дея
ку активність проти риновірусу штаму HGP на лініях клітин HELA OHIO1. Отримані результати випробу
вань активності свідчать про перспективність подальшого пошуку противірусних засобів у ряду солянокис
лих солей похідних 2піролідин4аніліно6ариламіно1,3,5триазину.
Ключові слова: 1,3,5триазин, 2піролідин4аніліно6ариламіно1,3,5триазин, риновірус штаму HGP,
клітини HELA OHIO1.

Вступ. 1,3,5триазин є кон’югованою гете
роциклічною системою [1], що проявляє певні
відмінності електронної будови, порівняно з бен
зольним кільцем, завдяки наявності в струк
турі першого атомів азоту в положеннях 1, 3 і 5
замість трьох СНгруп бензольного циклу. Ці
особливості зумовлюють хімічні і фармаколо
гічні [2, 3] властивості sтриазину.
Встановлено, що симтриазини є речовина
ми з високою фармакологічною активністю та
різноманітними властивостями — противірус
ними, протизапальними, протипухлинними,
антиоксидантними [4]. Саме тому, на нашу
думку, пошук нових хімічних сполук з вира
женою противірусною активністю, зокрема
активністю щодо риновірусу штаму HGP, є
перспективним. Відомо, що риновіруси нале
жать до сімейства широко розповсюджених
пікоронавірусів [57], які спричиняють такі
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захворювання, як менінгіт, кон’юнктивіт, гепа
тит і звичайну застуду [8, 9]. Так, риновіруса
ми різих штамів викликається гострий респі
раторний синдром, характерний для багатьох
застудних захворювань [1012]. Залежно від
конкретного штаму риновірусу симптоми пе
ребігу викликаного ним захворювання у різ
них пацієнтів незначною мірою варіюються
[1316]. Одним із відомих респіраторних сти
муляторів при застудах, що належить до ряду
похідних триаміно1,3,5триазинів, є препарат
«Алмітрин» (CAS 27469530). З огляду на це
нами досліджено ряд солянокислих солей по
хідних 2піролідин4,6ариламіно1,3,5три
азину з метою розширення групи респіратор
них стимуляторів на основі похідних 1,3,5
триазину, активних щодо риновірусу штаму
HGP.
Результати й обговорення. У процесі пошу
ку фармакологічно активних речовин щодо
риновірусу штаму HGP за схемою 1 нами син
тезовано солянокислі солі похідних 2піролі
дин4аніліно6ариламіно1,3,5триазину за
гальної формули d(110).
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Схема 1
Синтез похідних s*триазину d(1*10)
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Примітка. •NH*Ar наведено в табл. 1.

Методи проведення реакції нуклеофільного
заміщення атомів хлору в молекулі ціанурхло
риду на залишки піролідину відомі [17, 18]. Ана
логічні реакції ціанурхлориду з ароматичними
амінами описано в літературі [1922].
Фармакологічний скринінг сполук d(110)
на предмет наявності в них активності щодо
риновірусу штаму HGP на лініях клітин HELA
OHIO1 проводився в Національному інституті
здоров’я США за методикою [24]. Результати
скринінгу наведено в табл. 2.
При детальному розгляді діаграми, наведе
ної в табл. 2, можна зробити такі висновки.
Оскільки, згідно з наведеною в експеримен
тальній частині методики випробування на
противірусну активність, активними вважа
ються сполуки, що проявили на першій стадії
тестування SI>10, то лише сполука d10 у наве
деному ряду має достатню активність, щоб
вважати її умовно придатною для подальших
випробувань активності щодо риновірусу шта
му HGP на лініях клітин HELA OHIO1. Як ба
чимо, інгібувальна концентрація IC50, за якої
пригнічується 50 % клітин HGP, для більшості
сполук ряду d(3, 510) є однаково високою і
становить IC50>100. Тобто в цілому сполуки
цього ряду не дуже токсичні для клітин HELA
OHIO1.
З наведених даних видно, що ефективна
концентрація 50 % пригнічення вірусу ЕC50
значною мірою варіюється для сполук d(3, 5
10): вона зменшується від 61 до 10, тобто май
же у шість разів. Тому напрями хімічної оп
тимізації структур цього ряду з метою пошуку
препарату, активного щодо риновірусу штаму
HGP, потрібно шукати в механізмах взаємодії
сполук цього ряду безпосередньо з рецептора
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ми вірусу. Варто вказати на той факт, що для
2піролідиносимтриазинів d(7, 9), у яких аро
матичний замісник містить галоген у парапо
ложенні, спостерігається збільшення інгібу
вального впливу по відношенню до вірусу вдві
чі: EС50 становить 32 та 16 відповідно при замі
ні атома хлору на більш електронегативний
фтор в ідентичному положенні. Зауважимо,
що для сполук d(2, 8), що містять метильну
групу в метаположенні ароматичного кільця,
EС50 майже однакова — 24 і 25 відповідно, од
нак наявність двох метильних груп у метапо
ложенні для сполуки d2 майже втричі підви
щує її токсичність щодо клітин, порівняно зі
сполукою d8, яка містить лише одну метильну
групу в метаположенні. ІС50 становить 30 та
100 відповідно. Припущення про залежність
токсичного впливу на клітини від кількості
замісників у метаположенні підтверджується
ще й тим, що для обох сполук d10 з однією ме
таметильною групою та аналогічною сполу
кою d8 ІС50 також становить >100, на відміну
від d2 з двома метаметильними групами. Роз
гляд сполук d(3, 10), що містять метильну гру
пу в параположенні з однаковими параметра
ми токсичного впливу на клітини, ІС>100, дає
змогу зробити припущення, що саме наявність
у d10 ще однієї метильної групи в метаполо
женні, аналогічно до сполук d(2, 8), є ключовим
важелем у механізмі підвищення активності
вказаних сполук по відношенню до риновіру
су, оскільки введення метильної групи в d10 у
метаположення збільшило пригнічення віру
су в шість разів, порівняно зі сполукою d3. ЕС50
становить 10 і 61 відповідно.
Експериментальна хімічна частина.
Відповідно до схеми 1 проводили трис
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тадійне нуклеофільне заміщення атомів хлору
в молекулі ціанурхлориду на відповідні аміни.
Загальна методика постадійного синтезу
похідних 1,3,5*триазину d(1*10).
Синтез 2*піролідин*4,6*дихлоро*1,3,5*три*
азину загальної формули b. До охолодженого
льодом розчину ціанурхлориду (a) в ацетоні за
температури 50 °C додавали покраплинно 1
еквівалент піролідину. Реакцію проводили за
неперервного перемішування протягом 1,5 год,
потім реакційну суміш поступово нагрівали до
кімнатної температури і при цій температурі
та перемішуванні реакцію проводили ще про
тягом 2 год до повного зникнення ціанурхлори
ду. Розчинник відфільтровували при зниже
ному тиску і до одержаного продукту додава
ли відповідно 1 еквівалент водного розчину
NaHCO3. Суміш підігрівали до 45 °C, реакцію
проводили близько 20 хв і припиняли її при
одержанні нейтрального середовища за лак
мусом. Осад фільтрували, промивали водою,
сушили. Перекристалізовували з етанолу.
Виходи і температури плавлення синтезо
ваних сполук наведено в табл. 1.
Синтез заміщених сим*триазинів загаль*
ної формули с. До розчину сполуки (b) 2піро
лідин4,6дихлоро1,3,5триазину в ацетоні за
кімнатної температури додавали покраплинно
1 еквівалент аніліну. Реакцію проводили при
перемішуванні протягом 3 год. Розчинник від
фільтровували при зниженому тиску, до одер
жаного продукту додавали 1 еквівалент водно
го розчину NaHCO3. Суміш підігрівали до 45 °C,
реакцію проводили близько 20 хв і припиняли
її при одержанні нейтрального середовища за
лакмусом. Осад фільтрували, промивали водою,
сушили. Перекристалізовували з етанолу.
Синтез заміщених сим*триазинів загаль*
ної формули d(1*10). До розчину сполуки (c)
2піролідин4аніліно6хлоро1,3,5триазину
в ацетоні за кімнатної температури додавали
покраплинно 1 еквівалент відповідного аміну,
наведеного в табл. 1. Реакцію проводили при
перемішуванні протягом 3 год, реакційну су
міш поступово підігрівали до 40 °C. Розчинник
відфільтровували при зниженому тиску. Осад
фільтрували, промивали водою, сушили. Пе
рекристалізовували з етанолу.
Виходи і температури плавлення синтезо
ваних сполук наведено в табл. 1.
www.bioorganica.org.ua

Таблиця 1
Ароматичні замісники в похідних
s*триазину загальної формули d(1*10),
температури плавлення і виходи
синтезованих сполук
Сполука
d(110)

Замісник
•NHAr

Температура
плавлення, %

Вихід
%

1

204206

78

2

185187

62

3

217219

82

4

235237

70

5

210212

67

6

220222

71

7

218220

71

8

204206

82

9

216218

62

10

214216

73

Дані елементного аналізу сполук d(110)
наведено в табл. 3.
Спектральні дані ЯМР 1Н синтезованих
сполук d(1*10). Синтезовані сполуки є крис
талічними речовинами від білого до жовтого
кольору, розчинні у ДМФА, етиловому спирті.
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Таблиця 2
Ароматичні замісники в похідних s*триазину загальної формули d(1*10),
температури плавлення і виходи синтезованих сполук
Сполука
d(110)

Концентрації, мкг/мл
EC50

IC50

SI

1

8,2

8,5

1

2

25

30

1,2

3

61

>100

>1,6

4

7,7

17

2,2

5

44

>100

>2,3

6

37

>100

>2,7

7

32

>100

>3,1

8

24

>100

>4,2

9

16

>100

>6,3

10

10

>100

>10

Замісник
•NHAr

Склад і структури всіх синтезованих сполук
доведено методом ЯМР 1Н, спектральні дані
наведено в табл. 4. Спектри ЯМР 1Н синтезова
них сполук записано на приладі «Bruker300»,
робоча частота приладу — 300 МГц, розчин
ник — ДМСОd6, внутрішній стандарт — ТМС.
Експериментальна фармакологічна части
на. Фармакологічний скринінг сполук d(110)
на предмет наявності в них активності щодо
риновірусу штаму HGP на лініях клітин HELA
OHIO1 проводився в Національному інституті
здоров’я США за методикою [23]. Результати
скринінгу подано в табл. 2. Наведемо короткий
опис зазначеної методики.
Методи визначення противірусної актив*
ності.
Стандартна проба: пригнічення ринові*
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Індекс селективності, SI=ІС50/ЕС50

русу, цитопатичний ефект (ЦПЕ). Тест про
водять у 96лункових плоскодонних мікропа
летах. Для визначення цитопатичного ефекту
кожен із чотирьох розчинів досліджуваних спо
лук з концентраціями 1000, 100, 10 і 1 мкг/мл
відповідно наносять у три лунки, що містять
моношар із досліджуваними клітинами HELA
OHIO1. Через 5 хв цитопатичний ефект зчи
тується мікроскопом із трьох проб і порівню
ється із заздалегідь (72120 год) приготовлени
ми інфікованими зразками, що проявляють
ЦПЕ від 3 до 4. Водночас порівнюють одержані
результати з пригнічення риновірусу дослід
жуваною сполукою та контрольним препара
том «Рибавірин». Сполуки, що проявили ак
тивність за первинною пробою, піддаються
аналогічному аналізу за умови подальшого
Ukrainica Bioorganica Acta 1 (2012)
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Емпірична формула

Обчислено

Знайдено

Обчислено

Знайдено

Таблиця 3
Дані елементного аналізу
сполук d(1*10)
Сполука d(110)

розведення їх концентрацій. Дані виражають
ся як 50 % ефективної концентрації (EC50).
Стандартна проба: за інтенсивністю по*
глинання барвника нейтрального червоного.
Цей тест проводять для перевірки цитопатич
ного ефекту пригнічення вірусу, який виявле
но в попередній стадії. До проби, з якої був
зчитаний цитопатичний ефект за допомогою
мікроскопа, негайно додають барвник нейт
ральний червоний. Клітини, що не вражені ві
русом, поглинають більше барвника, ніж ура
жені. Результат зчитується за допомогою ком
п’ютеризованого оптичного приладу. За про
бою на нейтральний червоний визначається
остаточне значення EC50.
Методи визначення токсичності дослід*
жуваних сполук щодо лінії інфікованих рино*
вірусом клітин HELA OHIO*1.
Візуальне спостереження. Одночасно з
визначенням цитопатичного ефекту в тих са
мих 96лункових плоскодонних мікропалетах
поряд із трьома інфікованими вірусом лунка
ми залишають дві неінфіковані лунки з моно
шаром із досліджуваних клітин HELA OHIO1.
До цих двох неінфікованих лунок з клітинами
так само додають кожен із чотирьох розчинів
досліджуваних сполук з концентраціями 1000,
100, 10 і 1 мкг/мл відповідно.
Ефект пригнічення неінфікованих клітин
реєструється мікроскопом одночасно з визна
ченням цитопатичного ефекту, який зчиту
ється мікроскопом із трьох інфікованих проб.
Потім порівнюють відмінності в одержаних
картинах пригнічення цією сполукою інфіко
ваних та неінфікованих клітин. До параметрів
порівняння відносять такі: збільшення клітин,
ступінь зернистості, клітини з нерівними кра
ями, помутніння, потоншення, заокруглення,
наявність відривів від поверхні моношару в
лунці та ін. Відповідно, за кожним із цих пара
метрів виносять їх кількісні оцінки токсичної
дії на клітини: 100 % — токсична, 80 % — част
ково високотоксична, 60 % — частково дуже
токсична, 40 % — частково токсична, 20 % —
слаботоксична, 0 % — нетоксична. Половинну

1

C20H22Cl2N6O

16,36

16,20

19,39

19,19

2

C21H25ClN6

8,93

8,73

21,17

21,02

3

C20H20ClN6

9,26

9,11

21,95

21,75

4

C20H17ClF3N6





19,24

19,06

5

C20H20ClN6O

8,89

8,71

21,07

20,87

6

C20H20ClN6O

8,89

8,69

21,07

20,89

7

C19H20Cl2N6

17,58

17,40

20,84

20,72

8

C20H23ClN6

9,26

9,14

21,95

21,75

9

C19H17ClFN6





21,72

21,54

10

C21H22ClN6

8,93

8,77

21,17

21,02

Cl, %

N, %

максимальну концентрацію пригнічення клі
тин IC50 визначають за допомогою регресійно
го аналізу вказаних параметрів.
Стандартна проба: за інтенсивністю по*
глинання барвника нейтрального червоного.
Цей тест проводять для перевірки ефекту
пригнічення клітин, який виявлено в поперед
ній стадії. До обох лунок з неінфікованими
клітинами додають барвник нейтральний чер
воний. Інтенсивність забарвлення визначаєть
ся спектрофотометрично. За пробою на нейт
ральний червоний визначають остаточне зна
чення ІC50.
Активність кожної із досліджуваних спо
лук виражають індексом селективності (SI),
що є відношенням IC50 до EC50. Активними за
цією методикою вважають сполуки, що про
явили SI>10.
Надійшла в редакцію 17.02.2012 р.
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Таблиця 4
Спектральні дані ЯМР Н синтезованих сполук d(1*10)

2

pyrrolidine

3,84

s

3H

methyl

7,10

m

2H

aromatic ring

7,35

t

3H

aromatic ring

7,60

m

3H

aromatic ring

CH3

6
CH

Функціональна
група

4H

Кількість протонів

m

CH2

Форма сигналу

3,60

Група

pyrrolidine

Сполука d(110)

4H

1,90

m

4H

pyrrolidine

3,60

m

4H

pyrrolidine

3,80

s

3H

methoxy

6,90

d

2H

aromatic ring

7,10

t

1H

aromatic ring

7,35

t

3H

aromatic ring

NH

10,30

s

2H

aromatic CNH

7,57

t

1H

aromatic ring

1,26

m

6H

methyl

7,71

m

2H

aromatic ring

1,90

m

4H

pyrrolidine

10,30

s

2H

aromatic CNH

3,60

m

4H

pyrrolidine

1,90

m

4H

pyrrolidine

CH

7,50

m

8H

1aromatic ring

3,60

m

4H

pyrrolidine

NH

10,30

m

2H

aromatic CNH

7,10

t

1H

aromatic ring

1,90

m

4H

pyrrolidine

7,35

m

4H

aromatic ring

3,60

m

4H

methyl

7,75

m

4H

aromatic ring

CH2

CH3
3
CH

NH
CH2

CH

NH
CH2
CH3

5
CH

NH
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m

CH3

CH2

4

1,90

Хімічні зсуви į, .ɞ.

CH

Функціональна
група

1

Кількість протонів

CH3

Форма сигналу

CH2

Хімічні зсуви į, .ɞ.

Група

Сполука d(110)

1

2,50

s

3H

pyrrolidine

7,15

m

3H

aromatic ring

7,36

t

2H

aromatic ring

7,56

m

2H

aromatic ring

7,72

m

2H

aromatic ring

10,50

s

2H

aromatic CNH

1,90

m

4H

pyrrolidine

3,60

m

4H

pyrrolidine

7,10

t

1H

aromatic ring

7,35

m

3H

aromatic ring

7,57

t

1H

aromatic ring

7,71

m

2H

aromatic ring

7,95

m

1H

aromatic ring

8,28

m

1H

aromatic ring

10,30

s

2H

aromatic CNH

1,90

m

4H

pyrrolidine

3,60

m

4H

pyrrolidine

3,73

s

3H

methoxy

6,70

s

1H

aromatic ring

7,10

t

1H

aromatic ring

7,26

d

2H

aromatic ring

7,35

t

3H

aromatic ring

7,70

m

2H

aromatic ring

10,50

s

2H

aromatic CNH

NH
CH2

7

CH

NH
CH2
CH3

8
CH

NH
CH2

9

CH

NH
10

CH2
CH3

CH

10,40

m

2H

aromatic CNH

1,90

m

4H

pyrrolidine

3,60

m

4H

pyrrolidine

2,29

s

3H

methyl

6,93

d

1H

aromatic ring

7,13

t

1H

aromatic ring

7,23

t

1H

aromatic ring

7,60

t

2H

aromatic ring

7,72

m

4H

aromatic ring

10,50

s

2H

aromatic CNH

1,90

m

4H

pyrrolidine

3,60

m

4H

pyrrolidine

7,11

t

1H

aromatic ring

7,20

t

2H

aromatic ring

7,36

t

2H

aromatic ring

7,72

m

4H

aromatic ring

10,50

s

2H

aromatic CNH

1,90

m

4H

pyrrolidine

3,60

m

4H

pyrrolidine

2,20

m

6H

methyl

7,12

m

2H

aromatic ring

7,36

t

3H

aromatic ring

7,46

s

1H

aromatic ring

7,69

d

2H

aromatic ring
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Синтез солянокислих солей похідних 2*піролідин*4*аніліно*6*ариламіно*1,3,5*триазину
Synthesis of hydrochloric acid salts of 2pyrrolidine4aniline6arylamino1,3,5triazine derivatives
and their activity towards Rhinovirus strain HGP on cells HELA OHIO1
Yu.V. Renkas, V.A. Siryi
Institute of Pharmacology and Toxicology AMSU
14, Ezhena Potie Str., Kyiv, 01000, Ukraine
Summary. The article describes the methods of synthesis of hydrochloric acid salts of 2pyrrolidine4aniline6
arylamino1,3,5triazine, as well as data on their antiviral properties. Pharmacological in vitro studies conducted in the
screening program National Institute of Health showed that these compounds have some activity towards Rhinovirus
strain HGP on cells HELA OHIO1. The data obtained activity show promise for further search of antiviral agents in a
series of hydrochloric acid salts of 2pyrrolidine4aniline6arylamino1,3,5triazine.
Keywords: 1,3,5triazine, 2pyrrolidin4aniline6arylamino1,3,5triazine, Rhinovirus strain HGP, cells HELA
OHIO1.
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