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 A highly efficient four-step procedure to prepare 8-methyl-5-aryl-5H-
pyrido[2',1':2,3]imidazo[4,5-b]indoles was reported. The key step 
involves double C-N coupling reactions of 2-(2-bromophenyl)-3-iodo-
6-methylimidazo[1,2-a]pyridine with amines catalyzed using the 
bimetallic catalyst (Pd-Cu).  
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Giới thiệu  

Hệ dị vòng liên hợp chứa nitơ từ lâu đã được coi là lớp 
chất quan trọng trong dược phẩm. [1-4] Đặc biệt, các 
vòng indole đã được nghiên cứu và thể hiện nhiều 
hoạt tính thú vị. [5-9] Trong đó, indoloindoles 1 
benzofuroindoles 2, and benzothioindoles 3 được 
công bố sở hữu hoạt tính chữa rối loạn hooc môn giới 
tính cũng như có hoạt tính chống ung thư  (Hình 1). [7-
9] Hơn nữa, những cấu trúc này có thể điều chỉnh kênh 
Kali để kiểm soát các cơn co thắt của cơ, hữu ích trong 
điều trị suy tim sung huyết, hen suyễn, hội chứng kích 
thích nhu động ruột và các bệnh thuộc mạch máu não. 
[6] 

Imidazo[1,2-a]pyridine và các dẫn xuất của chúng thể 
hiện nhiều hoạt tính sinh học quan trọng. Những cấu 
trúc này thường xuất hiện trong các thuốc an thần như 
alpidem,[10] saripidem, necopidem hoặc dòng thuốc 

zolpidem [11] được sử dụng để chữa mất ngủ và rối 
loạn chức năng não. Các hoạt tính quan trọng khác 
thuộc kiểu cấu trúc này có thể kể đến như kháng virus, 
[12, 13] kháng viêm, [14,15] kháng khuẩn, [16-18] giảm 
đau và hạ sốt [14, 19, 20] cũng đã được công bố. 
Ngoài ứng dụng trong hóa dược, imidazo[1,2-
a]pyridine còn được công bố nhiều ứng dụng trong 
khoa học vật liệu. [21-24] Trên thực tế, chúng có tính 
chất phát quang tốt với hiệu suất phát quang huỳnh 
quang cao. Do đó, việc kết hợp cấu phần imidazo[1,2-
a]pyridine và indole để hình thành cấu trúc 
pyrido[2',1':2,3]imidazo[4,5-b]indole (PIDI) hứa hẹn 
nhiều tính chất thú vị ứng dụng không những trong 
lĩnh vực dược phẩm mà còn trong khoa học vật liệu. 
Do vậy, trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu 
của các nhà khoa học đã cố gắng tổng hợp cấu trúc 
này. [24] Năm 2012, Chauhan và cộng sự đã phát triển 
chiến thuật tổng hợp PIDI bằng phản ứng đa tác nhân 


