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Opis wynalazku 

Dziedzina wynalazku 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania mono-podstawionych pochodnych 2,7-dihydro-3H-di-

benzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu, które mogą znaleźć zastosowanie jako związki pośrednie w syntezie 

asymetrycznie podstawionych pochodnych antrapirydazonu. Pochodne antrapirydazonu są grupą 

cytostatyków aktywnych względem komórek nowotworowych, szczególnie względem komórek wyka-

zujących oporność wielolekową. 

Tło wynalazku 

Syntetyczne pochodne i analogi antrachinonu stanowią cenną grapę cytostatyków. Wśród szere-

gu otrzymanych i zbadanych związków tego typu, znaczące klinicznie zastosowanie jako lek przeciwno-

wotworowy znalazł tricykliczny 1,4-dihydroksy-5,8-bis[2-(2-hydroksyetyloamino)etyloamino]-9,10-antra-

cenodion, znany pod międzynarodową nazwą niezastrzeżoną mitoksantron. Jednakże wykształcenie 

fenotypowej, krzyżowej oporności wielolekowej komórek nowotworowych (MultiDrug Resistance – MDR), 

niwelujące działanie cytostatyków, nawet o różnej budowie i odmiennych mechanizmach działania, 

prowadzi do utraty właściwości użytkowych licznych grup leków przeciwnowotworowych i dotyczy 

również mitoksantronu. 

Opracowano analogi tetracykliczne mitoksantronu ze skondensowanym z układem antrachino-

nu dodatkowym pierścieniem heterocyklicznym, które wykazują aktywność względem komórek opor-

nych. Są to związki z wbudowanym pierścieniem pirazolowym (H. Showalter et al., Anti-Cancer Drug 

Design 1, 73, 1986), pirydynowym (P. Krapcho et al, J. Med. Chem., 37, 823, 1994), pirydazynowym 

(C. Gandolfii, J. Med. Chem. 38, 526, 1995), pirymidynowym (B. Stefańska et al, J. Med. Chem. 36, 

38, 1993) lub pirydazonowym (B. Stefańska et al, Bioorg. Med. Chem., 11, 561, 2003).  

W publikacji B. Stefańska et al., Bioorg. Med, Chem., 11, 561, 2003, opisano syntezę i wła-

ściwości biologiczne podstawionych asymetrycznie lub symetrycznie w pozycjach 2 i 6 pochodnych 

2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu, nazwanych antrapirydazonami, przy czym lepszą 

rozpuszczalność i zwiększenie aktywności cytotoksycznej uzyskano w przypadku di-podstawionych 

związków z łańcuchem bocznym [(alkiloamino)-alkilo]aminowym w pozycjach 2 i 6. 

W publikacji międzynarodowego zgłoszenia patentowego WO 2012/141604 ujawniono kolejną 

grapę asymetrycznie di-podstawionych tetracyklicznych pochodnych 2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cin-

nolino-3,7-dionu, które wykazują wysoką aktywność cytostatyczną względem wielolekoopornych ko-

mórek nowotworowych będąc złymi substratami białek MDR, co stanowi korzystny sposób przeciw-

działania aktywności pomp eksportujących z komórek cytostatyki. 

W publikacji WO 2012/141604 mono-pochodne antrapirydazonu podstawione w pozycji 2 grupą 

alkiloaminoalkilową otrzymywano według metody opisanej w publikacji B. Stefańska et al., Bioorg. 

Med. Chem., 11, 561, 2003, w reakcji cyklizacji kwasu 4-chloroantrachinono-1-karboksylowego, 

uprzednio przekształconego w chlorek kwasowy, z alkiloaminoalkilową pochodną hydrazyny, prowa-

dzonej w temperaturze wrzenia w toluenie, w obecności trietyloaminy jako środka pochłaniającego 

kwas. Podstawnik w pozycję 6 tak otrzymanej mono-pochodne] wprowadzano przez ogrzewanie 

z odpowiednią alkiloaminoetyloaminą w pirydynie lub rozpuszczalniku obojętnym. Przebieg syntezy 

według WO 2012/141604 przedstawia Schemat 1. 

Sposobem tym otrzymano pochodne 2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu podsta-

wione w pozycji 2 podstawnikiem dimetyloaminoetylowym, dietyloaminoetylowym, morfolinoetylowym 

i piperydynoaminoetylowym. Jednak otrzymywane 6-chloro-2-alkiloaminoalkilowe antrapirydazony 

wymagały oczyszczania chromatograficznego, a wydajności procesu były zaledwie rzędu 20-60%. 

Dodatkową niedogodność tego procesu stanowi fakt, że uzyskanie alkiloaminoalkilowych po-

chodnych hydrazyny R1NHNH2, stanowiących prekursor podstawnika R1, zgodnie z metodyką opisaną 

w publikacji D.F. Worth et al. (J. Med. Chem. 1964, 7(4), 493–500) wymaga kilkugodzinnego ogrze-

wania 60–80% roztworu hydrazyny z odpowiednim, chlorkiem alkiloaminowym w toluenie. Otrzymy-

wany produkt stanowi trudną do scharakteryzowania mieszaninę związków w postaci wysoko wrzące-

go oleju, która dla wydzielenia alkiloaminoalkilowej pochodnej hydrazyny wymaga oczyszczania przez 

destylację pod zmniejszonym ciśnieniem rzędu 15–20 mBar. Wydajności otrzymanych w ten sposób 

pochodnych hydrazyny są niskie i wynoszą 20–30%. Przyczyną tak niskich wydajności, zdaniem auto-

rów przytoczonej publikacji, może być między innymi tworzenie się dimerów charakteryzujących się 

bardzo wysoką temperaturą wrzenia. 
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W świetle powyższego, konieczne stało się opracowanie bardziej wydajnej i dogodniejszej 

pod względem, technologicznym metody otrzymywania mono- podstawionych antrapirydazonów, 

które mogłyby stanowić związki wyjściowe do otrzymywania aktywnych cytotoksycznie di-

podstawionych pochodnych. 

Ujawnienie wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mono-podstawionych pochodnych antrapiry-

dazonu o wzorze (I), w którym 

R1 oznacza grapę -(CH2)q-N(R4)-R5 

gdzie 

q = 2 lub 3; 

R4 i R5 są takie same i oznaczają C1-C3-alkil,  

lub 

R4 i R5 razem z atomem azotu w pozycji 2, do którego są przyłączone, tworzą 6-członowy pier-

ścień cykliczny ewentualnie zawierający dodatkowy atom azotu lub tlenu, taki jak pierścień pi-

perazyny, piperydyny lub morfoliny, 

polegający na tym, że 6-chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dion poddaje się reakcji 

N-alkilowania chlorkiem alkiloaminoalkilowym o wzorze Cl-(CH2)q-N(R4)-R5, W którym q, R4 i R5 mają 

takie samo znaczenie jak we wzorze (I), albo jego solą, w obecności środka wiążącego kwas. 

Reakcje alkilowania tego typu są generalnie znane. Według doniesień literaturowych 

(J.Z, Brzeziński et al., Tetrahedron, 52, 9, 3261–3272, 1996; N, Kaila et al, J. Med. Chem. 55, 5088–

5109, 2012; N. Cesari et al, J. Med. Chem. 49, 7826–7835, 2006; V.T. Humne et al, Chinese Chem. 

Let. 22, 1435–1438, 2011; H.J. Cristau et al., Chem. Eur. J. 10, 5607–5622, 2004; R.N. Salvatore 

et al., Tetrahedron, 57, 7785–7811, 2011), jako środki wiążące kwas w reakcjach alkilowania mogą 

być stosowane różne zasady organiczne i nieorganiczne, jak wodorek sodu (NaH), węglan potasu 

(K2CO3), wodorotlenek sodu lub potasu/bromek tetra-n-butyloamoniowy (NaOH/TBAB, KOH/TBAB) 

lub trietanoloamina (TEA). Reakcje mogą być prowadzone w rozpuszczalnikach polarnych i niepolar-

nych, takich jak dimetyloformamid, aceton, acetonitryl, etanol, n-propanol, izopropanol, metanol, dime-

tylosulfotlenek, toluen, chloroform, w temperaturach od 0 do 80°C. 

Jednakże, ze względu na możliwość alkilowania oprócz atomu azotu w pozycji 2 także innych 

pozycji w pierścieniu aromatycznym układu antrapirydazonu oraz bardzo słabą rozpuszczalność  wyj-

ściowego 6-chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu w większości rozpuszczalników, 

kluczowym dla przebiegu procesu według wynalazku okazał się odpowiedni dobór warunków reakcji 

N-alkilowania, a zwłaszcza dobór odpowiedniego układu rozpuszczalników. 

Korzystny wariant syntezy zgodnie z wynalazkiem przedstawia Schemat 2. 

Związek wyjściowy, 6-chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dion, można otrzymać 

przez przekształcenie kwasu 4-chloroantrachinono-1-karboksylowego w chlorek kwasowy pod działa-

niem chlorku sulfurylu, a następnie ogrzewanie chlorku kwasowego z hydrazyną lub jej wodzianem 

w rozpuszczalniku obojętnym, takim jak toluen. 

W korzystnym wykonaniu wynalazku, jako środek wiążący kwas w reakcji N-alkilowania  

6-chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu stosuje się węglan potasu. 

Reakcję N-alkilowania zgodnie z wynalazkiem prowadzi się w obecności 1,5–8 równoważników 

węglanu potasu w postaci 6-chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu. 

Korzystnie stosuje się 6 równoważników węglanu potasu w stosunku do 6-chloro-2,7-dihy-

dro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu. 

Reakcję prowadzi się w rozpuszczalniku wybranym z grupy obejmującej chloroform i jego mie-

szaniny z metanolem w proporcji objętościowej od 10 : 1 do 1 : 1, korzystnie 5 : 1. 

Zgodnie z wynalazkiem, chlorek alkiloaminoalkilowy o wzorze Cl-(CH2)q-N(R4)-R5 stosowany 

w reakcji N-alkilowania 6-chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu może być w postaci 

wolnej lub w postaci soli z kwasem organicznym lub mineralnym, takiej jak sól kwasu szczawiowego, 

octowego, siarkowego lub chlorowodorowego. 

Korzystnie, chlorek alkiloaminoalkilowy stosuje się w postaci chlorowodorku. 

Reakcję N-alkilowania prowadzi się w zakresie temperatur od temperatury pokojowej do 60°C, 

korzystnie w temperaturze 40°C, w ciągu 6–48 godzin. Postęp reakcji monitoruje się za pomocą HPLC 

lub TLC (układ chloroform/metanol 9 : 1, obj./obj.), do całkowitego zaniku substratu. 

Produkt reakcji, mono-podstawiony antrapirydazon, wydziela się z mieszaniny poreakcyjnej 

przez odsączenie soli nieorganicznych i zatężenie przesączu. Uzyskany surowy produkt ma zazwy-
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czaj czystość chemiczną powyżej 90% i można go stosować w dalszym etapie syntezy bez koniecz-

ności dodatkowego oczyszczania. Ewentualnie surowy produkt można oczyszczać na drodze mace-

racji lub krystalizacji. Rozpuszczalnikiem stosowanym w maceracji lub krystalizacji może być octan 

etylu, heksan, eter dietylowy, eter tert-butylometylowy, korzystnie octan etylu. Alternatywnie surowy 

produkt można oczyścić chromatograficznie. 

Mono-podstawione antrapirydazony otrzymywane sposobem zgodnym z wynalazkiem z wysoką 

wydajnością, wynoszącą od około 70% do 100%, znajdują zastosowanie w syntezie pochodnych an-

trapirydazonu opisanych w publikacji zgłoszenia WO 2012/141604 wzorem (I A), przedstawionych na 

Schemacie 1, Szczególnie korzystne pod względem aktywności przeciwnowotworowej pochodne an-

trapirydazonu opisane wzorem (I A) stanowią: 

2-[2-(dimetyloamino)etylo]-6-{[2-(metyloamino)etylo]amino}-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cynnolino-3,7-dion i 

2-[2-(dimetyloamino)etylo]-6-[2-(aminoetylo)amino]-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cynnolino-3,7-dion, o stru-

kturach (A) i (B) przedstawionych na Fig. 4. 

Wynalazek ilustrują następujące przykłady wykonania. 

Przykłady 

Oznaczanie czystości chemicznej wykonano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

(HPLC) przy użyciu chromatografu Dionex z pompą o stałym przepływie, wyposażonego w termostat 

kolumn, autosampler, detektor PDA oraz oprogramowanie komputerowe Chromeleon. Do oznaczeń 

wykorzystano kolumnę o wypełnieniu C18, wymiarach 150 x 4,6 mm i granulacji wypełnienia 3,5 m. 

Jako faz ruchomych użyto 0,1% TFA (faza A) i 0,1% TFA w acetonitrylu (faza B) w przepływie 

1 mL/min. Zastosowano elucję gradientową w gradiencie stężeń 95% – 5% faza A i 5% – 95% faza B. 

Stężenie nastrzykiwanej próbki wynosiło 0,2 mg/mL, jako rozpuszczalnik stosowano mieszaninę ace-

tonitrylu z metanolem (4 : 1, obj./obj.). Detekcję prowadzono przy 248 nm. 

P r z y k ł a d  1 

6-Chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnoIino-3,7-dion 

Kwas 4-chloroantrachinono-1-karboksylowy (5) (6 g; 21 mM) zadaje się 150 mL toluenu i doda-

je 3,06 mL SOCl2 (42 mM). Mieszaninę ogrzewa się do wrzenia i w tej temperaturze utrzymuje przez 

1 h. Następnie do lekko ochłodzonego roztworu wkrapla się 3,06 mL wodzianu hydrazyny (80%, 

63 mM), po czym mieszanie w temperaturze wrzenia kontynuuje się przez kolejne 1,5 h. Do mieszani-

ny reakcyjnej dodaje się 75 mL octanu etylu, miesza 0,5 h i odsącza osad. Osad produktu przemywa 

się octanem etylu, wodą i metanolem. Surowy produkt poddaje się maceracji z 70 mL metanolu 

w temperaturze wrzenia. Osad odsącza się, przemywa metanolem i suszy na powietrzu uzyskując 

4,39 g produktu o czystości 94,61% (wydajność 74%). Wynik analizy HR-MS (ESI): obliczono dla 

C15H7N2O2  (M+Na)+ = 305,0079, znaleziono (M+Na)+: 305,0094; 1H NMR (DMSO)  = 13,52 (s, 1H), 

8,51 (d, 1H, J = 8,4 Hz), 8,40 (d, 1H, J = 7,7 Hz), 8,28 (m, 1H), 8,10 (d, 1H, J = 8,5 Hz), 7,90-7,81 

(m, 1H), 7,80-7,65 (m, 1H). 

P r z y k ł a d  2 

2-[2-(DimetyIoamino)etyIo]-6-chIoro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dion 

0,5 g związku 11 (1,77 mM) zadaje się 30 mL chloroformu i do powstałej zawiesiny dodaje się 

1,5 g K2CO3 (10,85 mM). Po 15 min do wytworzonej zawiesiny dodaje się 1,4 g chlorowodorku 

chlorku 2-(dimetyloamino)etylenowego (8,85 mM) i mieszanie w temperaturze 40°C kontynuuje się 

przez 24 h. Postęp reakcji kontroluje się za pomocą HPLC. Odsącza się osad soli nieorganicznej, 

przemywa 2-krotnie 20 mL chloroformu, a przesącz zatęża się do pomarańczowego osadu. Otrzymuje 

się 0,56 g produktu o czystości 90,5% (wydajność 86%). Wynik analizy HR-MS (ESI): obliczono dla 

C19H16ClN3O2 (M+H)+ = 354,1009, znaleziono (M+H)+ = 354,1000; 1H NMR (CDCI3)  = 8.56 (d, 1H, 

J = 8,4 Hz), 8.50 (dd, 1H, J = 1,1 Hz, J = 8,0 Hz), 8,39 (dd, 1H, J = 1,1 Hz, 1 = 7,7 Hz), 7,95 (d, 1H, 

J = 8,4 Hz), 7,80 (ddd, 1H, J = 1,5 Hz, J = 7,3 Hz), 7,65 (ddd, 1H, J = 1,4 Hz, J = 7,6 Hz), 4,51 (t, 2H, 

J = 6,6 Hz, J = 13,2 Hz), 2,95 (t, 2H, J = 6,5 Hz, J = 13,3 Hz), 2,36 (s, 6H). 

P r z y k ł a d  3 

2-[2-(DimetyIoamino)propylo]-6-chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cynnoIino-3,7-dion 

0,5 g związku 11 (1,77 mM) zadaje się 30 mL chloroformu i do powstałej zawiesiny dodaje się 

1,5 g K2CO3 (10,85 mM). Po 15 min do wytworzonej zawiesiny dodaje się 1,27 g chlorowodorku chlor-

ku 2-(dimetyloamino)propylenowego (8,85 mM) i mieszanie w temperaturze 40°C kontynuuje się przez 

48 h. Postęp reakcji kontroluje się za pomocą HPLC. Odsącza się osad soli nieorganicznej, przemywa 

2-krotnie 20 mL chloroformu, a przesącz zatęża się do pomarańczowego osadu. Otrzymuje się 

0,423 g produktu o czystości 88,02% (wydajność 68%). Wynik analizy HR-MS (ESI): obliczono dla 
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C20H18CIN3O2 (M+H)+ = 368,1166» znaleziono (M+H)+ = 368,1159; 1H NMR (CDCI3)  = 8.63 (d, 1H, 

J = 8,7 Hz), 8.49 (dd, 1H, J = 1,1 Hz, J = 8,0 Hz), 8,40 (dd, 1H, J = 1,1 Hz, J = 7,7 Hz), 7,97 (d, 1H, 

J = 8,7 Hz), 7,75 (ddd, 1H, J = 1,4 Hz, J = 7,3 Hz), 7,65 (ddd, 1H, J = 1,4 Hz, J = 7,3 Hz), 4,44 (t, 2H, 

J = 7,3 Hz, J = 14,4 Hz), 2,52 (t, 2H, J = 6,9 Hz, J = 14,6 Hz), 2,27 (s, 6H), 2,22-2,10 (m, 2H). 

P r z y k ł a d  4 

2-(2-Morfolinoetylo)-6-chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cynnolino-3,7-dion 

0,1 g związku 11 (0,35 mM) zadaje się 10 mL chloroformu, 1 mL metanolu i do powstałej za-

wiesiny dodaje się 0,29 g K2CO3 (2,12 mM). Po 15 min do wytworzonej zawiesiny dodaje się 0,33 g 

chlorowodorku chlorku 2-morfolinoetylowego (1,77 mM) i mieszanie w temperaturze 50°C kontynuu-

je się przez 48 h. Postęp reakcji kontroluje się za pomocą HPLC. Odsącza się osad soli nieorganicz-

nej, przemywa 2-krotnie 20 mL chloroformu, a przesącz zatęża się do pomarańczowego osadu. Po 

oczyszczeniu chromatograficznym otrzymuje się 0,15 g produktu o czystości 89,2% (wydajność 

100%). Wynik analizy HR-MS (ESI): obliczono dla C21H18ClN3O3 (M+H)+ = 396,1115, znaleziono 

(M+H)+ = 396,1102; 1H NMR (CDCI3)  = 8.56 (d, 1H, J = 8,54 Hz), 8.39 (d, 1H, 1 = 7,95 Hz), 8,33 (dd, 

1H, J = 0,6 Hz, J = 7,95 Hz), 7,92 (d, 1H, J = 8,55 Hz), 7,75-7,71 (m, 1H), 7,64-7,60 (m, 1H), 4,53 

(t, 2H, J = 6,5 Hz, J = 13,3 Hz), 3,68-3,67 (m, 4H), 2,96 (t, 2H, J = 6,5 Hz, J = 13,3 Hz), 2,63 (brs, 4H). 

P r z y k ł a d  5 

2-[2-(Dietyloamino)etylo]-6-chIoro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cynnolino-3,7-dion 

0,1 g związku 11 (0,35 mM) zadaje się 5 mL chloroformu, 1 mL metanolu i do powstałej zawie-

siny dodaje się 0,29 g K2CO3 (2,12 mM). Po 15 min do wytworzonej zawiesiny dodaje się 0,30 g chlo-

rowodorku chlorku 2-(dietyloamino)etylenowego (1,77 mM) i mieszanie w temperaturze 50°C konty-

nuuje się przez 48 h. Postęp reakcji kontroluje się za pomocą HPLC. Odsącza się osad soli nieorga-

nicznej, przemywa 2-krotnie 20 mL chloroformu, a przesącz zatęża się do pomarańczowego osadu. 

Po oczyszczeniu chromatograficznym otrzymuje się 0,110 g produktu o czystości 95% (wydajność 

83%), Wynik analizy HR-MS (ESI): obliczono dla C21H20CIN3O2 (M+H)+ = 382,1322, znaleziono 

(M+H)+ = 382,1310; 1H NMR (CDCl3)  = 8.58 (d, 1H, J = 8,54 Hz), 8.40 (dd, 1H, J = 0,79 Hz, 

J = 8,14 Hz), 8,33 (dd, 1H, 1 = 0,8 Hz, J = 7,95 Hz), 7,92 (d, 1H, J = 8,54 Hz), 7,75-7,72 (m, 1H), 

7,64-7,61 (m, 1H), 4,51 (t, 2H, J = 6,9 Hz, J = 14,1 Hz), 3,03 (t, 2H, J = 6,9 Hz, I = 14,1 Hz), 2,70-2,66 

(m, 4H), 1,06 (s, 6H). 

P r z y k ł a d  6 

2-[2-(Piperydynoamino)etylo]-6-chIoro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]-eynno!ino-3,7-dion 

0,1 g związku 11 (0,35 mM) zadaje się 5 mL chloroformu, 1 mL metanolu i do powstałej zawie-

siny dodaje się 0,29 g K2CO3 (2,12 mM). Po 15 min do wytworzonej zawiesiny dodaje się 0,33 g chlo-

rowodorku chlorku 2-piperydynoetylenowego (1,77 mM) i mieszanie w temperaturze 40°C kontynuuje 

się przez 48 h. Postęp reakcji kontroluje się za pomocą HPLC. Odsącza się osad soli nieorganicznej, 

przemywa 2-krotnie 20 mL chloroformu, a przesącz zatęża się do pomarańczowego osadu. Po 

oczyszczeniu chromatograficznym otrzymuje się 0,17 g produktu o czystości 91,1% (wydajność 

100%). Wynik analizy HR-MS (ESI): obliczono dla C22H20CIN3O2 (M+H)+ = 394,1322, znaleziono 

(M+H)+ = 394,1310; 1H NMR (CDCI3)  = 8,57 (d, 1H, J = 8,54 Hz), 8,45-8,42 (m, 1H), 8,35-8,32 

(m, 1H), 7,92 (d, 1H, J = 8,54 Hz), 7,75-7,71 (m, 1H), 7,63-7,60 (m, 1H), 4,52 (t, 2H, J = 6,9 Hz, 

J = 14,1 Hz), 2,93 (t, 2H, J = 6,9 Hz, J = 14,0 Hz), 2,58 (brs, 4H), 1,60-1,58 (m, 4H), 1,45-1,43 (m, 2H). 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób wytwarzania mono-podstawionych pochodnych antrapirydazonu o wzorze (I), 

w którym 

R1 oznacza grupę -(CH2)q-N(R4)-R5  

gdzie 

q = 2 lub 3; 

R4 i R5 są takie same i oznaczają C1-C3-alkil,  

lub 

R4 i R5 razem z atomem azotu w pozycji 2, do którego są przyłączone, tworzą 6-

członowy pierścień cykliczny ewentualnie zawierający dodatkowy atom azotu lub tlenu, 

taki jak pierścień piperazyny, piperydyny lub morfoliny, 



 PL 235 935 B1 6 

znamienny tym, że 6-chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dion poddaje się re-

akcji N-alkilowania chlorkiem alkiloaminoalkilowym o wzorze Cl-(CH2)q-N(R4)-R5, w którym 

q, R4 i R5 mają takie samo znaczenie jak we wzorze (I), albo jego solą, w obecności środka 

wiążącego kwas. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako środek wiążący kwas stosuje się węglan 

potasu. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się węglan potasu w ilości 1,5–8 rów-

noważników w stosunku do 6-chloro-2.7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dionu. 

4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się węglan potasu w ilości 6 równo-

ważników w stosunku do 6-chloro-2,7-dihydro-3H-dibenzo[de,h]cinnolino-3,7-dion. 

5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że reakcję N-alkilowania prowadzi się w chloro-

formie lub układzie rozpuszczalników chloroform/matanol. 

6. Sposób według zastrz. 5, znamienny tym, że reakcję N-alkilowania prowadzi się w układzie 

rozpuszczalników  chloroform/metanol w proporcji objętościowej od 10 : 1 do 1 : 1.  

7. Sposób według zastrz, 6, znamienny tym, że reakcję alkilowania prowadzi się w układzie 

rozpuszczalników chloroform/metanol w proporcji objętościowej 5 : 1. 

8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się chlorek alkiloaminoalkilowy o wzo-

rze Cl-(CH2)q-N(R4)-R5w postaci wolnej lub w postaci soli z kwasem organicznym lub mine-

ralnym. 

9. Sposób według zastrz. 8, znamienny tym, że stosuje się chlorek alkiloaminowy w postaci 

chlorowodorku. 

10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że reakcję N-alkilowania prowadzi się w zakresie 

temperatur od temperatury pokojowej do 60°C. 

11. Sposób według zastrz. 10, znamienny tym, że reakcję N-alkilowania prowadzi się w tempe-

raturze 40°C. 
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Rysunki 
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