سنتز چند جزیی نانوذرات اسپایرو اکس ایندول دی هیدرو پیریدین ها با استفاده از الکتروسنتز به
عنوان روشی مؤثر ،کار آمد و دوست دار محیط زیست
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چکیده
در این پژوهش ،با استفاده ار روش الکتروسنتز مشتقاتی از نانو ذرات اسپایرو اکس ایندول دی هیدرو پیریدین سنتز شد .این واکنش
شامل تراکم سه جزیی و تک مرحله ای  -3،1اینداندیون ،آیزاتین و  -2نیترو ایمیدازولین در محیط پروپانول و درحضور سدیم
برومید به عنوان الکترولیت حامل و در یک ظرف غیر مجزا بود .ابتدا اثر پارامترهایی چون جریان ،دما ،حالل و نوع آند مورد مطالعه
قرار گرفت و مشخص گردید که بهترین دما و جریان برای این واکنش  50درجه سانتیگراد و جریان  800میلی آمپرمی باشد .تولید
انیون پروپانول در سطح کاتد سبب تولید آنیون اینداندیون می شود که در ادامه یک تراکم نووناگل اتفاق می افتد که با یک افزایش
مایکل و سپس یک حلقه زایی درون مولکولی محصول تولید می شود .این روش دارای چندین مزیت است که از آن جمله می توان
به،دوستدار محیط زیست بودن ،شرایط مالیم انجام واکنش ،عدم نیاز به کاتالیزگر و حالل آلی و سادگی روند جداسازی محصول
اشاره کرد .ساختار همه ترکیبات پس از خالص سازی با طیف سنجی زیر قرمز) ، (IRرزونانس مغناطیس هسته
 ،13CNMR ،میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMو تجزیه عنصری تعیین شد.
واژگان کلیدی :الکتروسنتز1 ،و-3اینداندیون ،اسپایرو اکس ایندول دی هیدرو پیریدین ،نانو ذرات

1HNMR
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مقدمه

دسته¬ای از پیریدین¬ها که  -4،1دی¬هیدروپیریدین¬ها

دی پیریدین ها از جمله ترکیبات مهمی هستند که تاکنون

هستند به عنوان بازدارنده¬های کانال کلسیم در خون عمل

خواص مهمی از آنها به اثبات رسیده است که از آن جمله می

می¬کنند و در درمان بیماری¬های قلبی مورد استفاده قرار

توان به خواصی چون ضدمیکروبی[ ،]1ضد انعقاد[]2

می¬گیرند که از آن جمله می¬توان به داروهایی مانند

آنتی¬اکسیدانتی[ ،]3ضددیابت[ ،]4ضد سرطان[ ،]5ضد-

دیلودین ،فلودیپین نیفدیپین آملودیپین و اکسودیپین اشاره

التهاب[ ]6و ضد درد[ ]7اشاره کرد.

کرد [(]8شکل.)1

شکل -1ساختار تعدادی از ترکیبات دارویی شامل حلقه  -4،1دی¬هیدروپیریدینی

واکنشهای چندجزئی در سالهای اخیر با توجه به خصوصیات

کرد .بنابراین توسعه فرایندی سبز ،ساده ،سریع و از نظر

ارزشمندی که دارند از جمله کارایی باال ،شرایط مالیم ،اتمام

کاتالیزوری کارا برای سنتز این مولکولهای آلی بسیار مورد

کار آسان و دوستدار محیط زیست بودن مورد توجه فراوان

توجه قرار گرفته است.

قرار گرفته اند [ .]11-9با توجه به اهمیت مشتقات دی هیدرو

الکتروسنتز ،یک روش الکتروشیمیایی منحصر به فرد

پیریدین تاکنون انواع متعددی از کاتالیزورها جهت سنتز این

می¬باشد که از اهمیت ویژه¬ای در فرایندهای در مقیاس باال

دسته از ترکیبات مورد استفاده قرار گرفته است که از آن

برخوردار است چرا که ماهیت کاتالیزوری و هزینه پایینی

جمله می توان به الومنیوم کلرید[ ،]12منیزیم پرکلرید[،]13

داشته و معرف شیمیایی مورد استفاده در آن دوستدار محیط

سریک امونیوم نیترات[ ،]14تترابوتیل امونیوم هیدروژن

زیست می¬باشد .این معرف ،الکتریسیته نام دارد .کاتالیزور

سولفات ] [16] I2⸲[15و تریفیالت فلزی [ ]17اشاره کرد.

بازی تولید شده به صورت الکتریکی زنجیره¬ کاتالیزوری را

تعدادی از این روشها مشکالتی دارند که می توان به زمانهای

بوجودمی آورد که به طور موثری ترکیبات الی مورد نظر سنتز

طوالنی واکنش ،استفاده از کاتالیزورهای گران قیمت و

می گردند .عالوه بر این با این روش می توان بسیاری از

استفاده از حاللهای آلی و همچنین نیاز به وسایل خاص اشاره
12
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واکنش ها را در دما و فشار محیط انجام داد .تمام این موارد

 -1-2مواد شیمیایی و دستگاه ها

منطبق با قوانین شیمی سبز می¬باشد[.]18,19

کولومتری با جریان ثابت و الکترولیز تهیهای با استفاده از

بسیاری از شرکت های داروسازی تالش می کنند اندازه ذرات

پتانسیل ثابت /جریان ثابت  SAMAساخت اصفهان انجام

را کاهش دهند .داروها با ذرات کوچکتر راحتر توسط پوشش

گرفت .الکترودها یک کاتد آهن ( )5 cm2و آند منیزیم (cm2

دستگاه گوارش جذب می شوند در نتیجه کاهش سایز داروها

 )5میباشد .نقاط ذوب توسط دستگاه الکتروگرمایی 9200

امری ضروری است و باعث کارامدی بیشتر داروها می

اندازه گیری شد و به صورت تصحیح نشده میباشد .طیفهای

شود[ ]20,21توانایی ارائه آنتی بیوتیک ها در فرم های

 IRتوسط طیف سنج  FT-IR-MB 100بومن اندازه گیری

آئروسل به ریه ها یک راه ساده تر برای درمان عفونت هایی

شد .طیفهای  1H-NMRو  13C-NMRبا استفاده از طیف

مانند سل فراهم کرده است[ ]22کاهش اندازه ذرات فعالیت

سنج  DRX-300بروکر در  300و  75مگاهرتز با استفاده

های بیولوژیکی را به شدت افزایش می دهد و داروهایی با

از  TMSبه عنوان استاندارد داخلی به دست آمد .جابه جایی-

عملکرد سریع در تمام ضمینه های پزشکی می تواند فراهم

های شیمیایی ( )δنسبت به  TMSگزارش گردید و ثابت

کند البته تاکنون تولید نانوپودرهای بسیار پر هزینه و زمان بر

جفت شدن برحسب هرتز ( )Hzگزارش داده شد .آنالیز

بوده است چراکه ابتدا این ترکیبات با انواع روش ها سنتز و

عنصری  Cو  Hو  Nبا استفاده از انالیزور Heraus CHN

خالص شده و سپس با روش هایی مانند  :آنتی حالل فوق

انجام گرفت .مواد شیمیایی بکار رفته در این تحقیق ،از

بحرانی ،انبساط سریع محلول فوق بحرانی ،ذرات حاصل از

شرکت مرک آلمان تهیه و بدون نیاز به خالص سازی بیشتر

محلول گازی اشباع و کاهش فشار محلول آلی مایع منبسط

مورد استفاده قرار گرفتند .بعضی از حاللها از شرکت مرک

شده به صورت نانو پودر در می ایند که از انجمله می توان به

آلمان و برخی دیگر از شرکت ایرانی) دکتر مجللی ( تهیه

تولید نانو ذرات پروژسترون و مدروکسی پروژسترون با

شد .پایش پیشرفت واکنش به وسیله کروماتوگرافی الیه

استفاده از سیال فوق بحرانی ،تولید-5⸲3⸲1ترینیتروپرهیدرو

نازک ( )TLCو با استفاده از صفحات آلومینیومی پوشیده

 -5⸲3⸲1تریازین با استفاده ازروش انبساط سریع محلول فوق

شده از سیلیکاژل 254 GF ، 60ساخت شرکت مرک انجام

بحرانی در فشار بسیار باال و تولید هیدروکورتیزون با استفاده

شد.

از روش آنتی حالل فوق بحرانی با افزایش انتقال جرم اشاره

 -2-2روش عمومی سنتز نانوذرات اسپایرو اکس

کرد[.]25-23

ایندول دی هیدرو پیریدین ها

تاکنون ،روشی برای سنتز نانوذرات اسپایرو اکس ایندول دی

 1میلی مول از  -3،1اینداندیون ( 1 ،)1میلی مول از یکی از

هیدرو پیریدین از طریق تراکم¬های چندجزئی و تک ظرف

مشتقات آیزاتین ( 1 ،)2میلی مول -2نیترو متیلن

ارائه نشده است .در این تحقیق ،مشتقاتی از نانوذرات اسپایرو

ایمیدازولین ( )3در حضور  0/5میلی مول ( NaBrمعادل

اکس ایندول دی هیدرو پیریدین با استفاده از الکتروسنتز در

 0/05گرم) در پروپانول خشک ( )25 mlبه عنوان حالل

جریان ثابت سنتز شده است .پیش از این نیز سنتز نانوذرات

مخلوط شد و در یک سلول تفکیک نشده مجهز به کاتد آهن

دیگری از جمله  -3هیدروکسی -1H( -3-ایندول -3 -ایل)-

( )5 cm2و آند منیزیم ( )5 cm2در دمای  50درجه

ایندولین -2 -اون [ -2 ،]26آمینو -پیران¬ها [-2 ،]27

سانتیگراد ،با دانسیته جریان ثابت 800( 160 mAcm-2

آمینو - 4H -کرومن-ها[ ،]28اسپایروایندول¬ها[،]29
پیران[]30

 )I= mAالکترولیز گردید .مراحل انجام واکنش از طریق

هیدرو ایمیدازو–[ ]2a-1کوینولین -6-

کروماتوگرافی الیه نازک با حالل اتیل استات -n /هگزان مورد

اون[ ]31توسط گروه تحقیقاتی ما گزارش شده است.

ارزیابی قرار گرفت و پس از اتمام واکنش ،حالل تحت فشار

-2بخش تجربی

کاهش یافته تبخیر گردید و سپس  20میلی لیتر اتانول
13
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( )80%به مخلوط واکنش اضافه گردید .جامد حاصله توسط

;)Orange solid; mp 280-282°C; yield (74
( IR(KBr) (vmax, cm-1): 3319 (NH), 3210
NH), 1719 (C=O), 1690 (C=O).1H NMR (300

سانتریفیوژ جدا گردید .سپس نانوذرات محصوالت برای آنالیز
جمع آوری گردید.

MHz, DMSO-d6) δH (ppm) 3.99-4.04 (m,
2H, CH2), 4.50-4.70 (m, 2H, CH2), 6.73 (d,
1H, J=8.1, Ar-H) 7.23-7.29 (m, 2H, Ar-H),
7.34 (s, 1H, Ar-H), 7.39 (t, 1H, J=7.2, ArH), 7.47 (t, 1H, J=7.5 Hz, Ar-H), 7.58 (d, 1H,
J=6.9, Ar-H), 9.99 (s, 1H, NH), 10.62 (s, 1H,
NH).13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δH
(ppm) 44.4, 45.9, 49.6, 107.1, 107.7, 110.5,
112.8, 121.4, 121.6, 125.7, 130.5, 131.1,
132.5, 132.9, 134.6, 134.7, 142.5, 152.5,
153.8, 176.3, 187.6. Anal.Calcd for C21H13
BrN4O4: C, 54.21; H, 2.82; N, 12.04 %.
Found: C, 54.10; H, 2.70; N, 11.93 %.

 -3-2داده های طیفی برخی محصوالت به دست امده
-4

نیترو3،2-

–دی هیدرو

-6H -1Hاسپایرو]

ایمیدازو] [2-a,1ایندنو] [1-e, 2پیریدین -3'،5-ایندولین
[- )1َ H)6 ,2'-دیون) (7a
;)Orange solid; mp 290-292°C; yield (90
( IR(KBr) (vmax, cm-1): 3437 (NH), 3362
NH), 1707 (C=O), 1691 (C=O).1HNMR
(500MHz, DMSO-d6) δH=3.99-4.03 (m, 2H,
CH2), 4.57-4.68 (m, 2H, CH2), 6.76-6.82(m,
2H, Ar-H),7.06-7.12 (m, 2H, Ar-H), 7.217.23 (d, 1H, J=7Hz, Ar-H), 7.35-7.38 (t, 1H,
J=7.5, Ar-H), 7.43-7.46 (t, 1H, J=7.5, Ar-H),

-3بحث و نتیجهگیری

7.56-7.57 (d, 1H, J=7.4Hz, Ar-H), 9.95 (s, 1H,

در اولین گام این تحقیق 1 ،میلی مول از  -3،1اینداندیون

NH). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δH
(ppm) 44.3, 45.8, 49.7, 107.4, 108.6, 121.0,
121.3, 121.4, 122.7, 127.8, 130.9, 131.4,
132.3, 132.4, 132.9, 134.6, 143.1, 152.4,
153.4, 176.6, 187.6. Anal.Calcd for
C21H14N4O4: C, 65.28; H, 3.65; N, 14.50 %.
Found: C, 62.19; H, 3.55; N, 14.39 %.

( 1 ،)1میلی مول آیزاتین ( )2aو  1میلی مول -2نیترو متیلن
ایمیدازولیدین ( )3در حضور  0/5میلی مول ( NaBrمعادل
 0/05گرم) در  25میلی لیتر پروپانول خشک که حالل
واکنش بود به عنوان واکنش نمونه مخلوط گردید سپس با
افزایش دما تا  50درجه ساتیگراد و اعمال جریان ثابت 800
میلی آمپر بین آهن (کاتد) و منیزیم (آند) پس از گذشت 90
دقیقه محصول( )7aبا بازده  % 96حاصل گردید .این واکنش

' -5برومو -4-نیترو – 3،2-دی هیدر و -6H -1 Hاسپایرو]

در شکل  2نشان داده شده است.

ایمیدازو] [2-a,1ایندنو] [1-e, 2پیریدین -3'،5-ایندولین
[- )1َ H)6 ,2'-دیون) (7b
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شکل  -2تشکیل نانوذرات اسپایرو اکس ایندول دی هیدرو پیریدین

در ادامه ،جهت بررسی اثر متغییر های مختلف بر بهره و زمان
واکنش پارامترهایی چون جریان ،دما ،حالل و نوع آند بهینه

بهره واکنش با افزایش و کاهش دما از  50درجه سانتیگراد

گردید که نتایج در جدول  1نشان داده شد .ابتدا پارامتر

کاهش یافته است در ادامه درشرایط بهینه جریان و دما ،اثر

جریان مورد بررسی قرار گرفت و جریان های ،400 ،200

تغییر نوع حالل و الکترود آند هم بررسی شد که مشخص

 600و  800میلی آمپر دردمای  50درجه سانتی گراد به

گردید استفاده از اتانول به جای پروپانول و اند گرافیت به جای

سیستم اعمال گردید که نتایج نشان داد جریان  800میلی

منیزیم سبب کاهش بهره واکنش می شود.

آمپر از بقیه بهتر بوده است .درادامه درجریان  800میلی آمپر

در نهایت مشخص گردید بهترین بهره و زمان واکنش هنگامی

دمای های  60 ،25و 70مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده

حاصل می گردد که جریان  800میلی امپر ،دما  50درجه

گردید

سانتیگراد ،حالل پروپانول و اند منیزیم باشد.

جدول  .1بهینه کردن شرایط واکنش محصول )(7a
بازده

حالل

()%

دما () C°

جریان عبوری

زمان

))F/mol

( ) min

جریان

ردیف

عبوری
))mA

74

-nپروپانول

12/43

100

50

200

1a

66

-nپروپانول

27/36

110

50

400

2a

74

-nپروپانول

37/31

100

50

600

3a

96

-nپروپانول

45/77

90

50

800

4a

78

-nپروپانول

55/72

110

25

800

5a

66

-nپروپانول

59/69

120

60

800

6a

47

-nپروپانول

74/62

150

70

800

7a

15

اتانول

89/54

180

50

800

8a

37

-nپروپانول

67/16

135

50

800

9b

 :aآند منیزیم
 :bآند گرافیت

بهینه سنتز گردید که نشان دهنده کارایی واکنش مورد نظر

در نتیجه در ادامه کار تحقیقاتی به منظور بسط و توسعه

بود .اطالعات مربوط به مشتقات در جدول  2آورده شده

روش ارائه شده مشتقاتی از این دسته ترکیبات در شرایط

است[.]32
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جدول .2تهیه مشتقات اسپایرو اکس ایندول دی هیدرو پیریدین ها با استفاده از  -3،1اینداندیون وآیزاتینهای مختلف و  -2نیترو
ایمیدازولین

] °C[32نقطه ذوب

R2

R1

ردیف

96

290-292

H

H

7a

84

250-248

Br

H

7b

68

310-308

Cl

H

7c

86

272-270

NO2

H

7d

92

248-250

Me

H

7e

90

315-317

H

Me

7f

بازده ()%

تمام سنتزها در جریان  800میلی امپر ،دمای  50درجه سانتیگراد ،حالل پروپانول و اند منیزیم انجام شده است.

در نهایت با توجه به نتایج حاصل یک مکانیسم محتمل برای

و با حذف هیدروکسید ،مشتق -2(-2اکسوایندولین-3-

سنتز مشتقات ) (7a- 7fبه صورت زیر پیشنهاد شد :ابتدا

یلیدین) (1 H) -ایندن )2H(3،1-دیون ( )5حاصل می-

تحت شرایط کاهشی ،الکل پرتون خود را در سطح کاتد از

گردد .در ادامه از تراکم ترکیب ( )5با -2نیترو متیلن

دست میدهد و یک آنیون الکوکسید شکل میگیرد .در ادامه،

ایمیدازولیدین ( )3حد واسط ( )6تشکیل میگردد و سپس با

واکنش بین آنیون آلکوکسید و  -3⸲1اینداندیون  ،آنیون -3،1

یک حلقه زایی درون مولکولی محصول ( )7حاصل میگردد.

اینداندیون ( )1تولید میشود سپس تراکم نووناگل بین

شکل  3مکانیسم پیشنهادی برای تشکیل ترکیبات )a- 7f

آیزاتین و با آنیون  -3،1اینداندیون انجام میگیرد

 (7را به خوبی نشان می دهد.
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شکل - 3مکانیسم پیشنهادی برای تهیه محصوالت 7a- 7f

از آنجایی که محصوالت سنتز شده با آند منیزیم بسیار ریز

به همین جهت از محصوالت به دست آمده برای تعیین اندازه

بودند و با کاغذ صافی معمولی قابل جداسازی نبودند این

ذرات  SEMگرفته شد .نتایج بیانگر نانو ذره بودن محصوالت

گمان به وجود آمد که محصوالت دارای اندازهای کوچکتر از

با اندازه زیر  100نانومتر بود (شکل.)4

حد معمول باشند

شکل - 4تصویر SEMگرفته شده از محصول  -4نیترو– 3،2-دی هیدرو -هیدرو  6H -1Hاسپایرو] ایمیدازو ]  [2- a ,1ایندنو]2
[1-e,پیریدین -3'،5-ایندولین[- )1َ H)6 ,2'-دیون )( 4a
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خالصه-4
 یک روش خوب و،هیچ تردیدی وجود ندارد که الکتروسنتز
کارامد برای سنتز مشتقاتی از نانوذرات اسپایرو اکس ایندول
 در این روش از الکترون با.دی هیدرو پیریدین میباشد
 کارایی باال و،خصوصیات چون دوستدار محیط زیست بودن
 عالوه.هزینه پایین به عنوان یک کاتالیزور استفاده میگردد
بر این فرایند های تجربی در این روش به طور قابل توجهی
ساده بوده و در آن از حاللهای آلی مضر و گران قیمت
 تمام این خصوصیات سبب شده است تا.استفاده نمی گردد
االکتروسنتز به عنوان روشی نوین برای سنتز نانوذرات
.ترکیبات آلی تبدیل گردد
تشکر و قدردانی
از دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج جهــت حمایــت از ایــن
.تحقیق سپاسگزاری می گردد
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