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 Здійснено  синтез  3,5,3´-трийод-4´-гіроксифеноксифеніл (трийодтиро) оцтової  
            кислоти, вивчені деякі її фізико-хімічні та фармацевтичні властивості, сфера  
            практичного застосування при захворюваннях, які потребують пригнічення  
            секреції тиреотропного гормону та можливості виробництва її в Україні. 
 

New approaches to synthesis of 3,5,3'- triiodo-4'- hydroxyphenoxyphenyl acetic 
acid, some of its physical and chemical, and pharmaceutical properties are 
investigated, spheres of practical application in diseases which require inhibition of 
thyroid stimulating hormone, and prospects of its manufacturing in Ukraine. 

 
Новые подходы к синтезу 3,5,3´-трийод-4´-гидроксифенокси (трийодтиро) 
уксусной кислоты, изучены некоторые ее физико-химические и 
фармацевтические свойства, сферы практического применения при 
заболеваниях, связанные с угнетением секреции тиреотропного гормона и 
возможности производства ее в Украине. 
  

 Відомо, що щитоподібна залоза (ЩЗ), окрім основних тиреоїдних гормонів L-
трийодтироніну (Т3),  L-тироксину (Т4), продукує ще цілий ряд йодвмісних сполук, серед 
яких є і 3,5,3´-трийод-4´-гіроксифеноксифеніл (трийодтиро) оцтова кислота [1]. Останню 
вважають фізіологічним метаболітом Т3, гормональна активність якої становить 20-50% 
від такої у Т4, Вона є складовим компонентом тканини і крові людини, виявлена у нирках і 
м’язах  щурів після введення Т3, а також у печінці мишей, які отримали високі дози NaI131. 
Після введення NaI131 протягом 8 днів присутність її була встановлена у плазмі, жовчі та 
сечі щурів [2], виявлена у сироватці крові пацієнтів з гіпертиреозом, з сутиреоїдним зобом 
та гіпотиреозом [3].  Цей метаболіт зберіг від свого попередника Т3 властивість 
пригнічувати секрецію тиреотропного гормону (ТТГ), причому гальмування його 
біосинтезу відбувається в перші години після прийому препарату. У нього відсутній ризик  
акумуляції організмом, оскільки він швидко руйнується у сироватці. Період 
напіввиведення його становить приблизно 7 годин, як при пероральному, так 
внутрішньовенному введенні. Таким чином, він виводиться в 2 рази швидше, ніж Т3 і в 6 
разів швидше ніж Т4.  Мабуть, цим пояснюється більш низька його гормональна 
активність у порівнянні з основними тиреоїдними гормонами. 
 Недостатня або надлишкова секреція йодовмісних сполук, особливо Т3 і Т4 , 
призводить до ряду серйозних захворювань. Слід зазначити, що за вісімнадцятирічний 
період після катастрофи на Чорнобильській АЕС, внаслідок впливу радіоактивного йоду 
вкрай зросла кількість ушкоджень ЩЗ (особливо раку ЩЗ), які потребують оперативного 
втручання і застосування після цього замісної терапії гормонами ЩЗ. L-тироксин є 



класичним препаратом для лікування хворих після тиреоїдектомії, яка, як правило, 
приводить до підвищення продукції ТТГ. Тому Т4 призначають не тільки як замісну 
терапію для підтримання рівня гормону у крові, а також у більш високих дозах (150-300 
μг/день) для супресії продукції ТТГ. Однак призначення високих доз Т4 викликає ряд 
побічних ефектів ( аритмію, тахікардію, безсоння, головний біль, м’язову слабкість та 
інш.), призводить до розладу функції нирок у дітей і розвитку остеопорозу  у жінок. Окрім 
того,  він посилює дію антикоагулянтів,  підвищує токсичність дигіталісу,  рівень цукру в 
крові, сприяє дії симпатоміметиків.  Препарат слід обережно призначати особам похилого 
віку, пацієнтам з ознаками серцевої недостатності або інфаркту міокарда, з астенічним 
синдромом, а також при діабеті і недостатності функції надниркових залоз [4]. 
 Враховуючи побічні ефекти Т4 і взаємодію з іншими фармакологічними 
препаратами, особливої актуальності набуває проблема створення лікарських засобів, 
здатних пригнічувати продукцію ТТГ і у яких відсутні периферійні ефекти Т4. Такі 
властивості має трийодтирооцтова кислота. Властивий цій сполуці вплив на гіпоталамо-
гіпофізарну вісь можна використати у супресивній терапії диференційованих карцином 
ЩЗ та при всіх станах, які потребують пригнічення   секреції ТТГ: лікування різних типів 
тиреоїдного зобу, аутоімунного тиреоїдиту, синдрому периферійної резистентності до 
тиреоїдних гормонів, попередження рецидиву після тиреоїдеитомії [5,6]. 
 Вперше синтез трийодтирооцтової кислоти був здійснений Пітт-Ріверсом [7]. 
Основним напівпродуктом у ньому був 3,5-дийод-4-(4´-метоксифенокси)бензальдегід, з 
якого синтезують 3,5-дийод-4-(4´-гидроксифенокси)фенілоцтову кислоту при йодуванні 
якої еквівалентною кількістю йоду в присутності йодистого калію і метил- або етиламіну 
отримують кінцевий продукт. Згодом Вількінсон [8] удосконалив метод одержання 
трийодтирооцтової кислоти, замінивши відповідний альдегід  на кислоту. 
 В даних методах використовується ряд небезпечних стадій:  нітрування,  
відновлення, діазотування, заміна діазо групи на йод, застосування п-
толуолсульфохлориду, п-метоксифенолу, безводного піридину.  
 Нами запропоновано більш прості способи одержання трийодтирооцтової кислоти, 
які виключають вищезгадані стадії. Методи основані на взаємодії метилового естеру 4-
гідрокси-3,5-дийодбензонітрилу [9] з 4,4´-диметоксидифенілйодоній бромідом 
присутності каталітичних кількостей порошку міді в метанольному розчині:  
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 Слід зазначити, що в Україні є необхідна сировинна для виробництва 
трийодтирооцтової кислоти і створення на її основі лікарських засобів. На ВАТ „Фармак” 
організовано серійне виробництво субстанції Т4 на основі 4,4´-диметоксидифенілйодоній 
броміду, який є вихідною речовиною і в синтезі трийодтирооцтової кислоти. Це дає 
підстави з оптимізмом дивитись у майбутнє в плані забезпечення України цим 
препаратом. 
 
 
 

Експериментальна частина 
 
 Елементний аналіз проводили на автоматичному аналізаторі М-185 фірми “Hewlett 
Packard”. Спектри ПМР вимірювали на приладі VXR-300 “Varian” з робочою частотою 
299,945 МГц (розчини в ДМСО-d6,  внутрішній стандарт –  ТМС),  хімічні зсуви подано в 
м.ч. 4,4´-Диметоксидифенілйодоній бромід (І) отримали згідно з літературними  даними 
[10]. 
 Метиловий естер 4-гідрокси-3,5-дийодфенілоцтової кислоти (ІІа).  Суміш 6  г  
(0,015 моль) 4-гідрокси-3,5-дийодфенілоцтової кислоти, 25 мл абсолютного метанолу, 0,5 
г п-толуолсульфокислоти, 50 мл безводного хлороформу кип’ятять 8 год. Реакційну суміш 
випарюють до суха в вакуумі водоструминного насосу,  залишок розчиняють у 30  мл 
метанолу, додають 1 г  активованого вугілля, кип’ятять, фільтрують, додають 200 мл води,   
відфільтровують осад, сушать і кристалізують із водного метанолу. Вихід 5,35 г (87%). Т. 
топл. 132-133ºС. Спектр ПМР: 3,51 с 2Н СН2, 3,64 с 3Н СН3, 7,59 с 2Н Ar, 9,34 c 1H OH. 
Знайдено I, %: 59,92.  С9Н8І2О3. Вирахувано І,%: 60,07. 
 
 4-Гідрокси-3,5-дийодбензонітрил (ІІb). Розчин 15,2 г (0,12 г-ат) йоду, 15 г 
йодистого калію у 50 мл води додають по краплях при перемішуванні протягом 30 хв. до 
розчину 4 г (0,03 моль) 4-гідроксибензонітрилу в 60 мл 20% розчину метиламіну, 
перемішують ще 60 хв., підкислюють розведеною соляною кислотою до рН 6-6,5, осад 
відфільтровують, промивають водою, сушать і кристалізують із оцтової кислоти. Вихід 
7,25 г (72%). Т. топл. 132-134ºС. Спектр ПМР:  3,86 c 2H CH2, 6,77-7,12 дд 4Н Ar, 9,53 c 
1H OH. Знайдено I,%: 65,89. C8H5I2ON. Вирахувано I,%: 66,12. 
 
 Метиловий естер 3,5-дийод-4-(4'-метоксифенокси)феніл оцтової кислоти (IIIa). 
Суміш 4,2 г (0,1 моль) метилового естеру 4-гідрокси-3,5-дийод-фенілоцтової кислоти, 73,7 
г (0,175 моль) 4,4'-диметоксидифенілйодоній броміду, 14 мл триетиламіну, 10 г порошку 
міді у 90 мл абсолютного метанолу перемішують при температурі 20-25ºС протягом 24 
год.  Розчин фільтрують,  метанол відганяють,  до залишку додають 50  мл бензолу.  
Бензольний шар відокремлюють, промивають 1н. розчином соляної кислоти, водою, 1н. 
розчином гідроксиду натрію, водою, 5% розчином оцтової кислоти, сушать над 
сірчистокислим натрієм. Бензол відганяють у вакуумі, залишок промивають 150 мл 
петролейного етеру з температурою кипіння 40-60ºС, фільтрують і кристалізують із 
спирту. Вихід 2,1 г (40%). Т. топл. 142-143 ºС. спектр ПМР: 3,57 с 2Н СН2, 3,77 с 3Н СН3, 
3,84 с 3Н СН3О,  6,73-6,82  дд 4Н Ar,  7,92  c  2H  Ar.   Знайдено I,%:  48,07.  C16H14I2O4. 
Вирахувано I,%: 48,47. 
 
 3,5-Дийод-4-(4'-метоксифенокси)бензонітрил (IIIb) Суміш 38,5 г (0,1 моль) 4-
гідрокси-3,5-дийод-бензонітрилу,  87,0г (0,2 моль) 4,4'-диметоксидифенілйодоній броміду, 
14 мл триетиламіну, 15 г мідного порошку і 100 мл абсолютного метанолу перемішують 
при 20-25ºС протягом 24 год., фільтрують, метанол відганяють, додають 70 мл бензолу, 
бензольний розчин промивають водою і 50% розчином оцтової кислоти, сушать над 
сірчистокислим натрієм, бензол відганяють у вакуумі водоструминного насосу, залишок 



кристалізують із оцтової кислоти. Вихід 29,5 г (60%). Т. топл. 141-142ºС. спектр ПМР: 
3,70 c 3H CH3O, 3,77 c 1H CH, 6,85 дд 4Н Ar, 7,73 c 2H Ar. Знайдено I,%: 51,64. 
C15H11I2NO2. Вирахувано I,%: 51,71.  
 

3,5-Дийод-4-(4'-гідроксифенокси)фенілоцтова кислота (IV). До 21,0 г (0,04 моль) 
метилового естеру 3,5-Дийод-4-(4'-гідроксифенокси)феніл оцтової кислоти або 19,64 г 
(0,04 моль) 3,5-дийод-4-(4'-метоксифенокси)бензонітрилу додають 160 мл оцтової 
кислоти,  160  мл йодистоводневої кислоти (1,7  н.)  і кип’ятять 3  год.  Після охолодження 
реакційну суміш виливають в 1  л льодяної води,  додають бісульфіт натрію до 
знебарвлення розчину. Осад відфільтровують, сушать і кристалізують з 53 мл оцтової 
кислоти і 18 мл води. Вихід 14,86 г – 15,87 г (75-80%). Т. топл. 218-219ºС. Спектр ПМР: 
3,76  с 2Н CH2Ar,  6,72-6,85 дд 4H Ar, 7,79 c 2H Ar, 8,64 c 1H OH, 8,80 уш с 1Н СООН. 
Знайдено I,%: 51,02. C14H10I2O4. Вирахувано I,%: 51.16. 
 

Етиловий естер 3,5-Дийод-4-(4'-гідроксифенокси)фенілоцтової кислоти (V). 
Суміш 4,96 г (0,01 моль) 3,5-Дийод-4-(4'-гідроксифенокси)фенілоцтової кислоти, 20 мл 
абсолютного етанолу, 0,5 г п-толуолсульфокислоти, 50 мл безводного хлороформу 
кип’ятять 6 год. Реакційну суміш випарюють досуха у вакуумі водоструйного насоса, 
залишок розчиняють у 150 мл спирту, додають 2 г активованого вугілля, кип’ятять, 
фільтрують, додають 500 мл води, відфільтровують осад, сушать і кристалізують із 
спирту. Вихід 4,77 г (91%). Т. топл. 137-138ºС. Спектр ПМР: 1,24-1,27 т 3Н С2Н5О,  3,57 с 
2Н СН2, 4,11-4,17 к 2Н С2Н5О, 3,84 с 3Н СН3О, 6,73-6,82 дд 4Н Ar, 7,92 c 2H Ar. Знайдено 
I,% 48,34 C16H14I2O4. Вирахувано I,%: 48,47. 
 

3,5,3'-Трийод-4-(4'-гідроксифенокси)фенілоцтова кислота (VI). До розчину 9,92 
г (0,02 моль) 3,5-дийод-4-(4'-гідроксифенокси)фенілоцтової кислоти у 120 мл 33 % 
етиламіну при 20—25 °С і енергійному перемішуванні додають краплями 42 мл 1н. 
розчину йоду в насиченому розчині йодистого калію у воді з такою швидкістю,  щоб 
відбувалось знебарвлення розчину (25—30 хв). Суміш перемішують протягом 30 хв., 
охолоджують до 10—15 °С, підкислюють 5н. розчином соляної кислоти, осад 
відфільтровують, промивають водою, сушать. Одержаний продукт розчиняють у 240 мл 
метанолу, додають по краплях 180 мл води і залишають на ніч у холодильнику. Осад 
відфільтровують,  промивають водою і сушать в ексикаторі над фосфорним ангідридом.  
Він містить 0,5 молекули метанолу і має Т. топл. 65—90 °С. При нагріванні у вакуумі при 
100 °С/3 мм рт. ст. протягом 30 хв отримують кислоту (VI). Вихід — 50 %. Т. топл. 181 —
182 °С, за даними [12] Т. топл. 100 °С, за даними [13] - 180-181 °С. ПМР-спектр: 3,78 с 2Н 
СН2Аг, 6,75-6,89 м 2Н Аг, 7,35 с 1Н Аг, 7,79 с 2Н Аг, 9,87 с 1Н ОН, 10,05 уш с 1Н СООН. 
Знайдено І, %: 61,02. С14Н9I3О4. Вирахувано І, %: 61,15. 
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