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چکيده
مشتقات کینوکسالین بهطور گسترده در طبیعت توزیع شدهاند مانند آنتی بیوتیکها و اکتینومایسنها که دارای فعالیت بیولوژیکی بسیار هستند.
از این رو مطالعات انجام شده بر روی سنتز کینوکسالینهای جدید از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .در این پروژه سنتز کینوکسالینها از
واکنش تراکمی 1و -2فنیلن دیآمینها و -αدیکتونها یا بنزوئین در حضور کاتالیزگر فسفات آهن ) (IIIو حالل اتانول تحت شرایط
رفالکس گزارش میشود .کاتالیزگر مورد استفاده در این پروژه جامد ،نامحلول در آب و در اکثر حاللهای آلی ،قابل بازیابی و استفاده مجدد
میباشد که در راستای اهداف شیمی سبز میباشد.
كليدواژه –α :دیکتونها ،فسفات آهن ) -2،1 ،(IIIفنیلن دیآمینها ،کینوکسالین.
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مقدمه

شیمیایی ،بهدست آوردن فرآورده خالص در محلول آبی و

با ظهور شیمی سبز و ورود مسائل زیست محیطی به عرصه

پرهیز از بهکارگیری ستون کروماتوگرافی و عدم نیاز به

علم شیمی ،تالش روز افزون جهت کاهش عوامل خطرزا و

اتمسفر خنثی نظیر نیتروژن ،عدم نیاز به آمادهسازی قبلی

آلودهکننده آغاز شد .حاصل این تالشها منجر به ظهور

برای انجام واکنش در مقادیر کم مولی ،از لحاظ محیط

روشهای نوین جهت تهیه و سنتز انواع ترکیبات شیمیایی

زیستی کم خطر بوده و بوی آزار دهندهای ندارد و همچنین

شد .بعضی از مهمترین دستاوردهای شیمی که در نهضت

طی عملیاتی ساده و شرایط مالیم بهکار گرفته میشود و

شیمی سبز بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند عبارتند از

درصد از بین رفتن فرآورده طی عمل خالصسازی بسیار

واکنشهای چند جزیی ،واکنشهای بدون حالل ،استفاده از

ناچیز است .همچنین به دلیل اینکه این کاتالیزگر در حالل-

کاتالیزگرهای نا همگن [ ]1و ....

های آلی به عنوان یک کاتالیزگر ناهمگن عمل میکند این

فناوریهای مبتنی بر شیمی سبز بهعنوان نگرشی راهگشا در

امر باعث سهولت جداسازی و بازیافت خواهد شد .بنابراین

سطح بینالمللی مطرح میباشند .این نگرش جدید در علم

خصوصیات ذاتی و منحصر بهفرد که این کاتالیزگر

شیمی به طراحی محصوالت و فرآیندهای شیمیایی گفته

داراست ،استفاده از این کاتالیزگر در سنتزهای آلی روشی

میشود که باعث کاهش و یا حذف استفاده و یا تولید مواد

تمیزتر و مؤثرتر و سازگار با محیط زیست را ارائه کرده و

مضر برای محیط زیست گردد .مشتقات کینوکسالینها به

نسبت به روشهای دیگر ارجحیت دارد [ .]11-1در این

علت خواص دارویی متنوع و زیادی که دارند به مشتقات

ارتباط و در ارتباط با تحقیقات قبلی این گروه برای سنتز سبز

مهمی در ترکیبات دارویی تبدیل گشتهاند برخی از مشتقات

و سازگار با محیط زیست ترکیبهای هتروسیکل [ ]11در

کینوکسالینها از خود فعالیتهای بیولوژیکی را ارائه می-

این مقاله سنتز کینوکسالینها از واکنش تراکمی 1و -2فنیلن

دهند که شامل ضد ویروس ،ضد باکتری ،ضد التهاب ،ضد

دی آمینها و –αدیکتونها یا بنزوئین در حضور کاتالیزگر

پروتوزال ،ضد سرطان (درمان سرطان روده) ،ضد

فسفات آهن ) (IIIو حالل اتانول تحت شرایط رفالکس

افسردگی ،ضد ایدز و مهارکننده کیناز میباشند .این

گزارش میشود (شکل .)1

مشتقات همچنین در حوزه کشاورزی نظیر قارچکشها،
R3

علفکشها و حشرهکشها کاربردهای زیادی دارند [،]3-2

NH2

به همین علت در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری در مورد

R3

NH2
N

پذیرفته است [.]6

N

+

کاربرد ،ویژگیها و روشهای مختلف سنتز آنها انجام

FePO4

O

O

EtOH
Reflux

همچنین فسفات آهن ( )IIIبهعنوان یک کاتالیزگر اسید
لوئیس جامد مالیم ،مفید با پتانسیلی بالقوه به شمار میرود و
بهدلیل خصوصیات کاتالیزگری منحصر به فردی که دارد به

R2

R1

قابلیت بازیابی و استفاده مجدد ،ارزان بودن ،قابلیت دسترسی
آسان ،غیر فرار بودن ،امکان جابجایی آسان ،پایداری در
مقابل هوا و رطوبت ،ایمن برای استفاده در واکنشهای

R2
or Benzoien

طور گسترده در تبدیلهای آلی گوناگون مورد استفاده قرار
میگیرد .بهعنوان یک کاتالیزگر بسیار کارآمد ،مؤثر با

R1

R3 = H, CH3, NO2

R1, R2 = H, OCH3

شکل  : 1سنتز مشتقات کینوکسالین با استفاده از فسفات آهن)(III
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بخش تجربی

 ،1جدول  .)1این شرایط با استفاده از کاتالیزگر مورد

 -مواد اولیه و مشخصات دستگاهها

بررسی قرار گرفت و همانطورکه در جدول  1مالحظه می-

کلیه مواد شیمیایی استفاده شده در این تحقیق از شرکت

شود با افزایش مقدار کاتالیزگر بازده فرآورده افزایش و

مرک تهیه شد .اتانول  %36از شرکت بیدستان ایران

زمان واکنش کاهش مییابد تا جاییکه افزایش مقدار

خریداری شد .در این کار پژوهشی نقاط ذوب بهوسیله

کاتالیزگر به  13مول درصد تاثیری در افزایش راندمان و

دستگاه الکتروترمال  3211بهوسیله لوله مویین اندازهگیری

کاهش زمان واکنش ندارد (ردیف  ،3جدول  .)1با توجه به

)(FTIR

نتایج بهدست آمده ردیف  0از جدول  1و شرایط رفالکس

مدل  Perkin Elmer Precisely-100در گستره-0111cm-1

بهعنوان شرایط بهینه برای توسعه واکنش انتخاب شد .برای

 011انجام گرفت و طیف رزونانس مغناطیسی هسته

بررسی قابلیت اجرای این روش چندین دی کتون ،بنزوئین و

شد و طیف  IRبا دستگاه طیف نگار مادون قرمز

هیدروژن  1H NMRبا دستگاه

BRUKER DRX-300

 MHz AVANCE NMR instrumentثبت شد.

 روش تهیه مشتقات کینوکسالین در حضور فسفاتآهن ) .(IIIروش کلی
بنزیل ( 2میلیمول) – 1،2 ،فنیلن دی آمین ( 2میلیمول) ،و
فسفات آهن ( 11( )IIIمول درصد) در دمای  31°Cبا همزن
مغناطیسی در شرایط رفالکس قرار داده میشود .پیشرفت
واکنش توسط  TLCپیگیری میشود .بعد از کامل شدن
واکنش ،کاتالیزگر را با کاغذ صافی جدا نموده و مایع زیر
صافی سرد میشود .در این حالت فرآوردهها بهصورت
بلورهای جامد ظاهر میشوند .برای خالصسازی بیشتر،

مشتقات  –1،2فنیلن دیآمینهای مختلف دارای استخالف-
های الکترون دهنده و الکترون کشنده بهکار گرفته شدند و
مشتقات کینوکسالین با بازده باال و مطلوب بین  33-33 %را
حاصل نمودند.
نتایج بهدست آمده نشان داد که بهطورکلی استخالف
الکتروندهنده بر روی دیکتون ،سرعت واکنش و بازده
فرآورده را کاهش میدهد و استخالف الکترونکشنده بر
روی دیکتون سرعت و بازده فرآورده واکنش را باال میبرد
و استخالف الکتروندهنده بر روی دیآمین سرعت واکنش
را باال میبرد و استخالف الکترون کشنده بر روی دی آمین
سرعت واکنش را کاهش میدهد (جدول  2و .)8

فرآوردهها با استفاده از اتانول داغ تبلور مجدد میشوند و در

جدول  -1یافتن مقدار بهینه از فسفات آهن ( )IIIبرای سنتز ترکیب

نهایت با استفاده از تکنیک نقطه ذوب و روشهای

 – 8،2دی فنیل کینوکسالین

دستگاهی مورد شناسایی قرار میگیرند.

بحث و یافتهها
برای تهیه ترکیبات آلی در حضور کاتالیزگر ابتدا باید
شرایط و مقدار بهینه کاتالیزگر را پیدا کرد .برای این منظور
واکنش با بنزیل ( 2میلیمول) و  –1،2فنیلن دیآمین (2
میلیمول) در دمای اتاق بدون کاتالیزگر و حالل مورد
بررسی قرار گرفت که بعد از  1ساعت که واکنش بهطور
مکانیکی همزده شد ،فرآوردهای بهدست نیامد .در ادامه با
افزایش اتانول و تحت شرایط رفالکس واکنش پیگیری شد،
که در این حالت بازده فرآورده واکنش ناچیز بود (ردیف

ردیف

كاتاليزگر (مول درصد)

بازده %

زمان (ساعت)

1

1

11
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2
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31
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8

3

63

3

0

11

32

0/3

3

13

32

0/3
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- 1،2  فرآوردههای حاصل از واکنش بنزیل با مشتقات-2 جدول
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 قابل بازیابی،نامحلول در آب و در اکثر حاللهای آلی
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