JARC
بررسی واکنشهای جانشینی هسته دوستی پارهای از هسته دوستهای فعال زیستی با سوکلران
ابوالقاسم مقیمی1و* و سیده سمیه موسوی

2

 -1استاد شيمي آلي ،گروه شیمی ،دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران ،ايران
 -2كارشناس ارشد شيمي آلي ،دانشکده شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ايران
دریافت :مرداد  ،1391بازنگری :شهریور  ،1391پذیرش :شهریور 1391

چکیده :سوکلران ،))CF3)2CHOCH2Cl( ،از  )CF3)2CHOHو تری اکسان با استفاده از  AlCl3به عنوان کاتالیست و عامل کلردار کننده با

بهره  ٪87سنتز شد .کلرومتیل اتر بهدست آمده به عنوان عامل آلکیله کننده در واکنشهای جانشینی هسته دوستی شامل ناجور اتمهای  Nو  Oمورد
استفاده قرار گرفت .واکنشهای جانشینی هسته دوستی با فنل -4،2 ،دی متیل فنل و  -5،2دی ترشیوبوتیل هیدروکینون انجام شد و فراوردههای
بهدست آمده از مونو -Oآلکیله شدن به ترتیب با بهرههای  94 ،96و  ٪20بهدست آمد .واکنش مونو -Nآلکیله شدن با  -4متیل ایمیدازول ،تری
اتیلن دی آمین ،دی متیل آمینو پیریدین و ا -بنزیل ایمیدازول نیز با موفقیت انجام شد و فراوردههای فلوئور دار آنها به ترتیب با بهرههای ،55 ،40

 85و  ٪71بهدست آمد .از طیف بینی  19FNMRبه عنوان یک روش کارآمد در تشخیص پیوند هسته دوستها به کربن  –CH2Clدر سوکلران و
تشکیل پیوندهای جدید  C–Nو  C–Oاستفاده شد .برای  -4متیل ایمیدازول دو فراورده شناسایی و معلوم شد که هر دو مکان هسته دوست  Nدر

 -4متیل ایمیدازول ،قابلیت واکنش با سوکلران را دارند .همچنین ،از تجزیه مخلوط واکنش دی متیل آمینو پیریدین ،مشخص شد که در شرایط کار
شده نیتروژن پیریدینی وارد واکنش شده است.

واژههای کلیدی :هوشبر استنشاقی ،سوفلوران ،سوکلران ،واکنشهای جانشینی هسته دوستی-O ،آلکیله شدن-N ،آلکیله شدن

مقایسه با هوشبرهای استنشاقی در دسترس ،ایمنی بیشتری دارد
[ 1تا  .]3این پژوهش در راستای امکان سنجی سنتز ترکیبهایی
شبیه سوفلوران که در آنها اتم  Fبا گروههای دیگری جایگزین
شده باشد ،انجام شده است .در چنین صورتی اگر فراورده بهدست
آمده ،نمک باشد و قابلیت انحالل در آب را داشته باشد ،میتواند
برای بررسی ویژگیهای هوشبری تزریق وریدی آن مورد ارزیابی
قرار گیرد [ .]4به بیان دیگر ،اگر جانشینی مورد نظر محقق شود و
فراوردههایی محلول در آب تهیه شوند ،آنگاه بخش اصلی فعال
در ساختار یک داروی مستعمل به صورت استنشاقی یعنی بخش

مقدمه
سوفلوران با نام شیمیایی -3،3،3،1،1،1هگزا فلوئورو-2-
(فلوئورومتوکسی)پروپان ،به عنوان یکی از جدیدترین و مهمترین
هوشبرهای عمومی تنفسی شناخته شده و از سال  1995به طور
کلینیکی در سراسر دنیا مصرف عمومی پیدا کرده است .سوفلوران
افزونبر غیرقابل اشتعال بودن ،دارای بوی مطبوع و ویژگیهایی
همچون القا و حذف سریع ،بازیابی سریع بوده و حداقل تحریکات
را در دستگاه تنفسی ایجاد کرده و به عنوان یک داروی هوشبر
مفید ،بهویژه برای بچهها ،مورد استفاده قرار میگیرد .این هوشبر در
*عهدهدار مکاتباتsamoghimi@yahoo.com :
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ی ػٌتض تشویثاتی ؿثیِ ػَفلَساى وِ دس آىّا اتن  Fتا گشٍُّای دیگشی جایگضیي ؿذُ تاؿذ ،اًجام ؿذُ اػت .دس چٌیي

ی اگش فشاٍسدُ تِ دػت آهذًُ ،وه تاؿذ ٍ لاتلیت اًحالل دس آب سا داؿتِ تاؿذ ،هیتَاًذ تشای تشسػی خَاف َّؿثشی

ك ٍسیذی آى هَسد اسصیاتی لشاس گیشد[4].ت ِ ػثاست دیگش ،اگش جاًـیٌی هَسد ًظش هحمك ؿَد ٍ فشاٍسدُّایی هحلَل دس آب
ؿًَذ ،آًگاُ تخؾ اكلی فؼال دس ػاختاس یه داسٍی هؼتؼول تِ كَست اػتٌـالی یؼٌی تخؾ  (CF3)2OCH2دس یه

بررسی واکنشهای جانشینی هسته دوستی پارهای از ...

ی عشاحی ؿذُ جذیذ لاتل تضسیك ٍسیذی وپی ػاصی ؿذُ اػت.

متیل آمینوپیریدین -1 ،بنزیل ایمیدازول-4 ،متیل ایمیدازول ،تری
 )CF3)2OCH2در یک داروی طراحی شده جدید قابل تزریق
ّؼتِ دٍػتی هَسد ًظش اص ػَولشاى تا ًام ؿیویایی ّ -3،1،1،1،3،3گضافلَئَسٍ-2-
اًجام ٍاوٌؾ جاًـیٌی
اتیلن دی آمین و -5،2دی ترشیوبوتیل هیدروکینون از شرکت
وریدی کپی سازی شده است.
هتَوؼی) پشٍپاى ،وِ پیؾ هادُ ولیذی دس ػٌتض ػَفلَساى اػت ،اػتفادُ ؿذ .تؼذادی اص ّؼتِ دٍػتّایی وِ دس ایي
مرک تهیه شدند.
برای انجام واکنش جانشینی هسته دوستی مورد نظر از سوکلران
دستگاهًـذُ
دػت آهذُ تا وٌَى گضاسؽ
فشاٍسدُّای
سوفلوراناػت.
سنتزدادُ ؿذُ
در ًـاى
ؿىل 1
ماده[دس
پیش5-18
گشفتِاًذ]،
هایاًذ NMR.مدل  13CNMR ،1HNMR) Brukeو
استفاده تِشد.
است،
کلیدی
هَسد اػتفادُ لشاس که
 19FNMRبه ترتیب با فرکانسهای  62/9 ،250/0و )235/1 MHz
Cl
F
F3C
F3C
و  FTIRمدل  Perkin Elmerو دستگاه نقطه ذوب مدل
O
O
 Mettlerاستفاده شد.
F3C

F3C

(Sevochloran )SVC

(Sevoflorane )SVF

سنتز سوکلران

سوکلران از واکنش تک مرحله ای الکل  HFIPبا کلرید
آلومینیوم و  -5،3،1تری اکسان در شرایط بهینه با بهره %87
بهدست آمد [ 19و .]20

تعدادی از هسته دوستهایی که در این پروژه مورد استفاده قرار
گرفتهاند [ 5تا  ،]18در شکل  1نشان داده شده است .فراوردههای
بهدست آمده تا کنون گزارش نشدهاند.

H NMR )CDCl3, δ(: 4/5 (sep, 3JH-F = 7 Hz), 5/6 (s,

بخش تجربی

2H( ppm; 13C NMR )CDCl3, δ(: 72/8(sep, 2JC-F = 13

واکنشگرها و دستگاهها

مواد شیمیایی  -3،3،3،1،1،1هگزا فلوئورو -پروپانول (،)HFIP
-5،3،1تری اکسان ،کلرید آلومینیم فنل -4،2 ،دی متیل فنل ،دی
3

Rf

1

;Hz, CH), 88/4 )s( 323/8 (q, JC-F = 281 Hz), ppm
FNMR )CDCl3, δ(: - 74/3(d, 3JH-F = 7 Hz( ppm.
N
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Rf

N
)(5
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1

)(2

CH3

(CF3)2CHOCH2Cl

Rf

O

HO

Rf

)(1

)(Sevochlorane

Rf= (CF3)2CHOCH2

شکل  1شمای کلی واکنشهای جانشینی هسته دوستی انجام شده با استفاده از هسته دوستهای متفاوت و سوکلران و ساختار مشتقهای جدید فلوئور دار سنتز شده

جاًـیٌی ّؼتِ دٍػتی اًجام ؿذُ تا اػتفادُ اص ّؼتِ دٍػتّای
ٍاوٌؾّا
ؿوای ولی
ؿىل (1
شیمیی()JARC
کاربردی در
پژوه)شهای
نشریه
ػاختاس هـتكّای جذیذ فلَئَس داس ػٌتض ؿذُ
بخش تجربی
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= H NMR )D2O, DMSO-d6, δ): δ 5/7 (sep, 3JH-F

1

موسوی
CH(,سیده
ابوالقاسم5مقیمی و
سمیه5 Hz,
1H,
/9(s, 2H, CH2N(, 6/4 (s, 2H,
CH2O), 7/8 (s,1H, CH), 7/9 )m, 5H, CH(, 8/0(s, 1H,

واکنش فنل با سوکلران

13

C NMR )D2O,

 0/1گرم سدیم در  1/5 mlاتانول حل شد .سپس  0/2گرم (2
میلیمول) فنل به آن افزوده شد .پس از گذشت  15دقیقه  1/1گرم
( 5میلیمول) سوکلران به آن افزوده و با همزن مغناطیسی همزده
شد .مخلوط بهدست آمده ،ابتدا صاف شد تا سدیم کلرید جدا شود
و سپس به زیر صافی ،محلول رقیق آبی پتاسیم بیکربنات و
کلروفرم افزوده شد تا دو فازی شود .فاز آلی جداسازی و سوکلران
اضافی در خأل پرانده شد .فراوره  1با بهره  %96بهدست آمد.
H NMR )CDCl3, δ(: 4/5 (sep, 3JH-F = 6Hz, 1H,

DMSO-d6, δ(: 53/8 (s), 75/9 (sep, 2JC-F = 31 Hz,
1

1H, CH), 81 (s), 120/3(q, JC-F = 283 Hz), 124/3(s),
125)s(, 130/4(s), 130/7(s), 131/0(s), 131/2(s),
131/7)s( ppm. 19F NMR )D2O, DMSO-d6, δ): δ - 74
(d, 3JH-F = 5 Hz( ppm.

واکنش با  -4متیل ایمیدازول

این واکنش با استفاده از  0/15گرم ( 2میلیمول) ترکیب -4
متیل ایمیدازول و  1/1گرم ( 5میلیمول) از سوکلران مشابه قبل
انجام شد .پس از گذشت  2روز ،مایع زرد رنگ با بهره  %40حاوی
سه فراورده بهدست آمد .دادههای طیفی فراورده اصلی ( )4aآورده
شده است.

1

CH), 5/3 (s, 2H, CH2), 7/1 )m, 3H, CH), 7/3 )m, 2H,
13

= C NMR )CDCl3, δ(: 73/1 (sep, 2JC-F

CH( ppm.

33Hz), 93/8(s), 115/5 (s), 122/6 (q, 1JC-F = 283 Hz),
129/6 (s), 156/7 )s( ppm.

H NMR )4a, CDCl3, δ(: 2/3 (s, 1H, CH3), 5/0

واکنش با  -4،2دی متیل فنل

H NMR )CDCl3, δ(: 2/1 (s, 3H), 2/2 (s, 3H), 4/6

F NMR )CDCl3,

واکنش با تری اتیلن دی آمین )DABCO( %30

این واکنش مشابه قبل و با استفاده از نسبت مولی  1به  5از
واکنشگرهای تری اتیلن دی آمین ( 0/1گرم 1 ،میلیمول) و 1/1
گرم ( 5میلیمول) سوکلران انجام شد و رسوب سفید (فراورده )5
با بهره  %55بهدست آمد.

1

7/0 )s, 1H( ppm.

واکنش با  -1بنزیل ایمیدازول

M.P.: 66-67˚C, FTIR: 0011, 0011,0420 cm-1. 1H

دستور کار قبل با استفاده از  0/2گرم ( 1میلیمول) ترکیب
ا -بنزیل ایمیدازول و  0/6گرم ( 3میلیمول) سوکلران اما بدون
استفاده از سدیم و در شرایط بدون حالل در دمای  50 °Cانجام
شد .فراورده مورد نظر  3به صورت مایع ویسکوز قابل حل در آب
با بهره  %71بهدست آمد.

NMR )DMSO-d6, δ(: 4/3 (t, 6H, 3CH2), 3/3 (t, 6H,
3CH2), 2/6 (sep, 3JH-F = 6 Hz, 1H), 6/1 (s, 4H,
CH2O( ppm.

واکنش با دی متیل آمینوپیریدین ()DMAP

از واکنش دی متیل آمینوپیریدین با سوکلران  1/1گرم (5
میلیمول) ،مشابه قبل و با نسبت مولی  1به  ،2رسوب سفیدی
(فراورده  )6با بهره  %85بهدست آمد.

1

5 Hz, 1H, CH(, 5/9(s, 2H, CH2N(, 6/4 (s, 2H,
CH2O), 7/8 (s,1H, CH), 7/9 )m, 5H, CH(, 8/0(s, 1H,
C NMR )D2O,

19

1H, CH) , 8/4)s, 1H, CH) ppm.
δ(: -74/2 )d, 3JH-F = 5Hz( ppm.

(sep, 3JH-F = 6Hz, 1H), 5/4 )s, 2H, CH2), 6/9 )s, 2H),

= H NMR )D2O, DMSO-d6, δ): δ 5/7 (sep, 3JH-F

1

(sep, 3JH-F = 5 Hz, 1H, CH), 5/7)s, 2H, CH2(, 6/9)s,

دستور کار قبل برای ترکیب  -4،2دی متیل فنل (بهجای فنل)
تکرار شد و فراورده  2با بهره  %94بهدست آمد .برای خلوص
بیشتر ،کروماتوگرافی روی صفحه سیلیکاژل با استفاده از مخلوط
هگزان – اتیل استات انجام شد و فراورده خالص شده بهدست آمد.

13

CH(, 8/2 (s, 1H, CH( ppm.

CH(, 8/2 (s, 1H, CH( ppm.

2
شیمی
=ش
پژوه
JC-F
نشریه31
Hz,
(DMSO-d6, δ(: )JARC
53/8 (s),
در75
کاربردی /9
های (sep,

1H, CH), 81 (s), 120/3(q, 1JC-F = 283 Hz), 124/3(s),
125)s(, 130/4(s), 130/7(s), 131/0(s), 131/2(s),
131/7)s( ppm. 19F NMR )D2O, DMSO-d6, δ): δ - 74
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و اجرا شد و فراورده  2با بهره  %94بهدست آمد .همانگونه که
انتظار میرود ،در طیف  1H-NMRشباهت زیادی بین دادههای
بهدست آمده برای این فراورده و فراورده قبلی ( )1وجود دارد که
در جدول  1به طور مقایسهای آورده شده است .مشابه آنچه که
پیش از این بیان شد دادههای بهدست آمده نشان از وجود هر دو
بخش  )CF3)2CHOCH2و  -4،2دی متیل فنیل را دارد.
فراورده بهدست آمده از واکنش  SVCبا  -5،2دی ترشیوبوتیل
هیدروکینون ( ،)7نیز دادههایی کم و بیش مشابه با فراوردههای
 1و 2دارد .همانگونه که انتظار میرود بهره این واکنش ()%20
بهدلیل حضور گروههای حجیم -tبوتیل به طور قابل توجهی کمتر
از بهرههای  1و  2است .همچنین دادههای طیفی در جدول  1نشان
میدهد که یکی از دو گروه عاملی  OHوارد واکنش شده است.

M.P.: 262-2˚C. 1H NMR )CDCl3, δ(: 3/5 (s, 6H,
2CH3(, 5/9(s, 2H, CH2(, 6/5 )sep, 3JH-F = 6 Hz, 2H,
CH),7/2 (d, 3JH-H = 6 Hz, 2H, 2CH), 8/6 (d, 3JH-H = 6
Hz, 2H, 2CH( ppm.

واکنش با -5،2دی ترشیوبوتیل هیدروکینون

واکنش  1/1، 5گرم ( 5میلیمول) - 2دی ترشیو بوتیل
هیدروکینون ( 0/4گرم 2 ،میلیمول) با سوکلران ( 1/1گرم5 ،
میلیمول) مشابه با فنل انجام شد .از تبخیر حالل در مرحله پایانی،
فراورده مایع غلیظ (فراورده  )7با بهره  %20بهدست آمد.
H NMR )CDCl3, δ(: 1/4(s, 18H, 6CH3), 4/5 (sep,

1

JC-F = 5 Hz,1H, CH), 5/5 (s, 2H, CH2), 6/5 (s, 1H),

2

6/7 (s, 1H), 7/4 (s, 1H( ppm.

واکنش با مشتقات ایمیدازول

واکنش با دو مشتق ایمیدازول انجام و فراوردههای مورد انتظار
سنتز شد .از دو مشتق ایمیدازول یکی از خانواده -Nآلکیل و
دیگری -Cآلکیل ایمیدازول انتخاب شد تا امکانپذیری انجام
واکنش جانشینی یگانه (با یک  )Nو دوگانه (با دو  ،)Nمورد
بررسی قرار گیرد.
مایع گرانرو که از واکنش بنزیل ایمیدازول با سوکلران به نسبت
19
مولی  1به  3با گرمادهی بهدست آمده بود ،با  1H، 13Cو FNMR
تجزیه شد .بررسی دادهها نشان داد که نمک  3سنتز شده است .براساس
آنچه پیشتر اشاره شد ،از تجزیه دادههای طیفی  NMRفراورده
 3حضور بخشهای  )CF3)2CHOCH2و بنزیلی روشن میشود.
سپس واکنش مشابه با  -4متیل ایمیدازول با استفاده از مقدار
مولی اضافی از  SVCانجام شد تا امکان انجام واکنش جانشینی
با یک یا هر دو  Nحلقه ایمیدازول بررسی شود .برای این منظور،
-4متیل ایمیدازول و سوکلران به نسبت مولی  2به  5وارد واکنش
شدند .با توجه به مقدار اضافی سوکلران برداشته شده ،امکان
تشکیل محصول مونو و به یس وجود دارد .از مخلوط واکنش
طیف  1H-NMRدر حالل  CDCl3گرفته شد .وجود سه نوع
پیک مربوط به هیدروژنهای  CH3در  2/3 ،2/5و 2/2 ppm

نتیجهها و بحث

واکنش با فنل و مشتقات آن

یکی از روشهای -Oآلکیله شدن فنل و مشتقهای آن،
استفاده از سدیم و اتانول برای تهیه اتوکسید است که بتواند
نقش باز را بازی کند و هسته دوست فنوکسید را تولید کند و این
هسته دوست بتواند با خارج کردن گروه ترک شونده  Clدر ،SVC
واکنش جانشینی را پیش برد.
در طیف  1H-NMRفراورده  1وجود سه پیک در ناحیه 7/1
تا  7/3 ppmحضور حلقه فنل در فراورده بهدست آمده را نشان
میدهد .پیک هفت تایی در ناحیه  4/5 ppmمربوط به  CHو
پیک تک در ناحیه  5/3 ppmمربوط به  CH2به ترتیب با انتگرالی
با نسبت  1به  2مشخص کننده بخش  )CF3)2CHOCH2است.
در طیف  ،13C-NMRپیکهای هفتتایی و چهارتایی به ترتیب
در  73/1و  122/6 ppmمربوط به  CHمتصل به دو گروه  CF3و
کربن  CF3و همچنین پیک تکی در  93/8 ppmمربوط به OCH2
مشخص کننده بخش  )CF3)2CHOCH2است.
پس از اینکه واکنش فنل با سوکلران به طور موفق با بهره
 %96انجام شد ،واکنشی مشابه با  -4،2دی متیل فنل طراحی
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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دادُّای عیفی  NMRفشاٍسدُ ( )3حضَس تخؾّای  ٍ )CF3(2CHOCH2تٌضیلی سٍؿي هیؿَد.

CDCگشفتِ ؿذٍ .جَد ػِ ًَع پیه هشتَط تِ ّیذسٍطىّای  CH3دس
ٌؾ هـاتِ تا  -4هتیل ایویذاصٍل تا اػتفادُ اص همذاس هَلی اضافی اص  SVCاًجام ؿذ تا اهىاى اًجام ٍاوٌؾ
همذاس دس
ّفتتایی
ػِ پیه
تَدّ .نچٌیي
ایویذاصٍل دس
هَلی اضافی اص  SVCاًجام ؿذ تا اهىاى اًجام ٍاوٌؾ
اػتفادُ اص
ایویذاصٍل تا
ٍاوٌؾهتیل
هخلَط تا -4
ٍاوٌؾ هـاتِ
ـتك ػپغ
ا یه یا ّش دٍ Nحلمِ ایویذاصٍل تشسػی ؿَد .تشای ایي هٌظَس-4 ،هتیل ایویذاصٍل ٍ ػَولشاى تِ ًؼثت هَلی  2تِ
اثثات
NCH
ایویذاصٍلػِ ًَع
حلمٍِ 5/جَد
7ppm
یه6/یا/8 ،
ته تادس 9
ًَع پیه
تشسػی2O
سیدهتِسمیه موسوی
ًؼثتمقیمی و
هٌظَس-4 ،هتیل ایویذاصٍل ٍ ػَولشاى تِابوالقاسم
هَلی 2
تشایساایي
ؿَد.
ّش6دٍٍ N
جاًـیٌی
ٌؾ ؿذًذ .تا تَجِ تِ همذاس اضافی ػَولشاى تشداؿتِ ؿذُ ،اهىاى تـىیل هحلَل هًََ ٍ تِ یغ ٍجَد داسد .اص
اػتذالل
اضافییتَاى
همذاسؿذُ ،ه
اعالػات اسائِ
ٍاوٌؾتا تَجِ
هـاّذُ ؿذ.
هحلَل هًََ ٍ تِ یغ ٍجَد داسد .اص
وُِ ،اهىاى تـىیل
وشدؿذ
تشداؿتِ
ػَولشاى
ؿذًذ .تاتِ تَجِ تِ
تاییٍ 5اسد
1
1
مشخص شد که نمک خالص 6
و
شد
گرفته
H-NMR
طیف
بود.
واکنش
مخلوط
در
ایمیدازول
مشتق
نوع
سه
وجود
بر
داللت
وٌؾ عیف  H-NMRدس حالل CDCl3گشفتِ ؿذٍ .جَد ػِ ًَع پیه هشتَط تِ ّیذسٍطىّای  CH3دس
ػایت
دیگشّ6 ،شو دٍ
اػت .تِ
دس هخلَط ٍاوٌؾ ٍجَد
1
 H-NMRدر حالل
نمونه بهدست
پیهاست .از
دست آمده
ٍجَد ب
ّؼتِ به
مربوط
ػثاست 2
تایی در
داؿتِپیک
چنین سه
/0 ppm
حالل/03 ،6/
طیف CH3دس
آمدهّای
ّیذسٍطى
هشتَط تِ
ػِه ًَع
گشفتِ 5ؿذ.
CDCl
هف1ت دس
H-NMR
هخلَط ٍاوٌؾهمعیف
ّفتتایی
وجودتَدّ .نچٌیي
ٍاوٌؾ
هخلَط
ًَعنوعهـتك
 2/2 ppmداللت تش ٍجَد
مشخصدسشد که افزونبر پیکهای قابل
پیهشد و
ػِگرفته
DMSO-d6
5/7 ppm
دس 6و
ایویذاصٍل،6
یغ تک در
پیک
ػِ سه
هحلَلو
)CF3)2CH
ی/8
ؿًَذ.
تـىیل/9ه
هًََ ٍ تِ
ولشاى سا داسًذ ٍ ّش دٍ
 2/2 ppmٍ 2/3،2/5داللت تش ٍجَد ػِ ًَع هـتك ایویذاصٍل دس 19هخلَط ٍاوٌؾ تَدّ .نچٌیي ػِ پیه ّفتتایی دس
اثثاتحضور دارند .در طیف بهدست
شدت کم
با
اضافی
پیک
چند
انتظار،
،
F
NMR
طیف
در
چنین،
م
ه
کرد.
اثبات
را
NCH
O
نوع
سه
 5/0ppmهشتَط تِ  ٍ )CF23(2CHػِ ًَع پیه ته دس ٍ 5/7ppm ٍ 6/8 ،6/9جَد ػِ ًَع  NCH2Oسا
انتگرال  1و پیک
با
CH
به
مربوط
6
5
هفت تایی
آمده ،پیک
ٍ )CFتوجه
مشاهده(3شد .با
دوتایی
ًَppmع NCH2O /سا اثثات
ٍجَددرػِ
5/7ppm
شدهٍ 6/8 ،6،
ارایهدس /9
اطالعاتته
ػِ بهًَع پیه
پیکهشتَط
سه5/0
ppm ٍ 6/0،6/2
تِ 2CH
19
وِ
وشد
اػتذالل
تَاى
ی
ه
ؿذُ،
اسائِ
اعالػات
تِ
تَجِ
تا
ذ.
ؿ
هـاّذُ
دٍتایی
پیه
ػِ
،
F
NMR
ٌیي ،دس عیف
تکی مربوط به  OCH2Nدر  5/9 ppmبا انتگرال  2نشان از وجود
 19سه مشتق ایمیدازول نشان داده شده در
میتوان استدالل کرد که
وشدّ .نچٌیي ،دس عیف  ، F NMRػِ پیه دٍتایی هـاّذُ ؿذ .تا تَجِ تِ اعالػات اسائِ ؿذُ ،هیتَاى اػتذالل وشد وِ
هیدروژنهای NCH2CH2N+
مربوط به
دیگر ،هر
عبارت
است .به
داشته
دس وجود
واکنش
ؿذُ 2در
ایویذاصٍل ًـاى دادُشکل
ّؼتِ
پیکهایػایت
داشتّ .ش دٍ
فراورده دیگش،
اػت .تِ ػثاست
داؿتِ
ٍجَد
ٍاوٌؾ
هخلَط
مخلوط ()2
دس ؿىل
ّؼتِ به صورت
های مشابه
انتگرال
7/1 ppm
تِ 8و
ترتیب
واکنش باٍجَد به
دوست
ػِ هـتك دو
در /6
ػایت
دیگش ،باّش دٍ
ػثاست
اػت.
داؿتِ
قابلیتٍاوٌؾ
ایمیدازول،هخلَط
متیل ( )2دس
ؿذُNدسدرؿىل
هستهدادُ
مکانًـاى
ایویذاصٍل
.
ؿًَذ
ی
ه
تـىیل
یغ
تِ
ٍ
هًََ
هحلَل
دٍ
ّش
ٍ
داسًذ
سا
ػَولشاى
تا
ٍاوٌؾ
لاتلیت
دوتایی ظاهر شده است .پیک مربوط به گروههای  CH3در ppm
دس هتیل ایویذاصٍل ،سوکلران را دارند و هر دو فراورده مونو و بیس تشکیل میشوند.
دٍػت  Nدس هتیل ایویذاصٍل ،لاتلیت ٍاوٌؾ تا ػَولشاى سا داسًذ ٍ ّش دٍ هحلَل هًََ ٍ تِ یغ تـىیل هیؿًَذ.
 3/5با انتگرال  6داللت بر وجود  6هیدروژن گروههای متیل است.

واکنش با تری اتیلن دی آمین ()DABCO

واکنش با نسبت مولی  1به  5از  DABCOو سوکلران انجام
شد .پس از گذشت  2ساعت فاز جامد -مایع تشکیل شد .اضافی
سوکلران پرانده شد و آزمون حاللیت روی جامد باقیمانده انجام
شد .این جامد در کلروفرم حل نشد ولی  DABCOحل میشود.
ٍاوٌؾ  -4هتیل ایویذاصٍل تا ػَولشاى
نقطه ذوب نمونه جامد سفید رنگ  65درجه سانتیگراد بود که با
نقطه ذوب  DABCOکه در حدود  156-160درجه سانتیگراد
است ،فرق داشت .طیف  IRجامد بهدست آمده نشان میدهد که
مشتق ( DABCOفراورده  ،)5بهوجود آمده است .پیکهای 1100
8
و  1190 cm-1مربوط به بخش اتری سوکلران یعنی  CH2Oو
شکل  2گونههای شناسایی شده موجود در مخلوط واکنش  -4متیل
1
ػَولشاى  1241 cm-1مربوط به  CF3در ترکیب است .در طیف H-NMR
ًَِّای ؿٌاػایی ؿذُ هَجَد دس هخلَط ٍاوٌؾ  -4هتیل ایویذاصٍل تا
ایمیدازول با سوکلران
تایی در  4/5 ppmمربوط به  ،CHپیک تکی در ppm
ت
هف
پیک
ؿىل  :2گًَِّای ؿٌاػایی ؿذُ هَجَد دس هخلَط ٍاوٌؾ  -4هتیل ایویذاصٍل تا ػَولشاى
 5/0مربوط به  OCH2Nو دو پیک سه تایی در  3/3و 2/3 ppm
)DMAPآمینوپیریدین ()DMAP
واکنشه با( دی متیل
دی متیل آمیىًپیریذی
مربوط به گروههای  CH2در  DABCOاست .با مقایسه انتگرال
نسبت مولی  2به  1در دمای
به
DMAP
با
سوکلران
واکنش
ياکىش با دی از
متیل آمیىًپیریذیه ()DMAP
پیکهای  CHو  OCH2Nبا پیکهای  ،CH2Nمشخص میشود
 8با توجه به اینکه DMAP
محیط ،جامد سفید رنگی بهدست آمد.
8
که  DABCOاز یک طرف با سوکلران وارد واکنش شده است.
به صورت جامد سفید رنگ است ،برای شناسایی فراورده بهدست
آمده ،ابتدا از آن نقطه ذوب گرفته شد .نقطه ذوب 162 DMAP
مقایسه دادههای طیفی NMR
درجه سانتیگراد و نقطه ذوب فراورده بهدست آمده  257-259درجه
دادههای طیفی  NMRبرای پروتونها و کربنهای  a-cو
سانتیگراد بود .برای خالصسازی فراورده از روش بلوری کردن در
همچنین فلوئور  aدر برخی از فراوردههای سنتز شده در جدول 1
حالل استونیتریل استفاده شد و پس از دو روز بلورهای شفافی با
مقایسه شده است.
نقطه ذوب  261درجه سانتیگراد تشکیل شد .از این بلورها دوباره
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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بررسی واکنشهای جانشینی هسته دوستی پارهای از ...
جدول  1مقایسه برخی از دادههای  NMRفراوردههای سنتز شده با سوکلران
19

F NMR

C NMR

13

(a: -74/1 (d, 3JH-F: 7 Hz

(a: 121/0 (q, 1JC-F: 283 Hz
(b: 72/8(sep, 2JC-F: 31 Hz
(c: 80/4 )s

-

(a: 122/6 (q, 1JC-F : 283 Hz
(b: 73/1 (sep, 2JC-F: 33 Hz
(c: 93/8)s

(a: -74/0 (d, 3JH-F: 5 Hz

(a: 120/3 (q, 1JC-F: 283 Hz
(b: 75/9 (sep, 2JC-F: 31 Hz
(c: 81/0 )s

(a: -74/2 (d, 3JH-F: 5 Hz

-

-

-

H NMR

ترکیب

1

(b: 4/5 (sep, 3JH-F: 7 Hz
(c: 5/6 )s
a
CF3

(b: 4/5 (sep, 3JH-F : 6 Hz

CF3
a

(c: 5/3 )s

(b: 5/7 (sep, 3JH-F : 5Hz
(c: 6/4 )s
(b: 5/0 (sep, 3JH-F : 5 Hz
(c: 5/7)s

a
CF3
a
CF3

N

c
O

b

O

N
b

O

N

N

c

c

O

CH3
(b: 6/5 (sep, 3JH-F : 6Hz
(c: 5/9 )s

جابهجایی شیمیایی  13Cمربوط به ( CF3کربن  )aدر اثر مشتق
سازی  SVCتأثیر چندانی نپذیرفته و در مشتقات متفاوت بهدست
آمده در گستره  120-123 ppmقرار دارد .همچنین ،به طور
عمومی میتوان چنین استنباط کرده کربنهای  bو  cو همچنین
پروتونهای  bو  cدر اثر استخالف ( Clدر  )SVCبا هسته
دوستهای متفاوتی از خانواده فنل ،پیریدین ،ایمیدازول ،دیشیلد
شدهاند .از نکات قابل توجه دیگر ،جابهجایی شیمیایی پروتونها
و کربنهای  cاست .در مواردی که کربن  cبه ناجور اتمهای N
باردار ( )+متصل هستند ،همانطور که انتظار میرود ،جابهجایی
قابل مالحظهای به سمت میدان پایین مشاهده میشود .دو مورد
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

a
CF3
O b CF3
a

a
F3C
b
N

F3C
a
H3C

N
c

از این موارد ،مشتقات پیریدین و آلکیل ایمیدازول هستند.
نتیجه گیری
-Oآلکیله شدن فنل و مشتقات فنل با سوکلران با سدیم و
اتانول انجام میشود .همچنین -Nآلکیله شدن مشتقات ایمیدازول
مثل  -1بنزیل ایمیدازول و  -4متیل ایمیدازول DABCO ،و
 DMAPبا سوکلران در شرایط بدون حالل با استفاده از سوکلران
اضافی ،انجام میشود .هر دو هسته دوست  Nدر  -4متیل
ایمیدازول ،توانایی انجام واکنش جانشینی با سوکلران را داشته و
از این واکنش ،دو فراورده متفاوت بهدست میآید.
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Abstract: Sevochloran, (CF3)2CHOCH2Cl, was synthesized in 87% yield from (CF3)2CHOH,
HFIP, alcohol and trioxane using AlCl3 as catalyst and chlorinating agent. The resulting chloromethyl
ether was then used as alkylating agent to perform nucleophilic substitution reaction with different
N and O nucleophiles. The nucleophilic substitution reactions withphenol, 2,4-dimethyl phenol and
2,5-di-tBu hydroquinone were carried out and the resulting O-alkylated products were obtained
in 96, 94 and 20% yields, respectively. The N-alkylation reactions with 4-methyl imidazole,
triethylenediamine, dimethylaminopyridine and 1-benzyl imidazole were also successful and the
corresponding products were obtained in 40, 55, 85 and 71%, respectively. 19F NMR spectroscopy
was used as a powerful method to distinguish if new O-C and N-C bondshave been formed by
searching the presence of (CF3)2CH in the resulting products. In the case of 4-methyl imidazole,
two products were characterized in the reaction mixture and it was realized that both N cites are
potentially active for the nucleophilic substitution reaction. In addition, from the analysis of the
reaction mixture of dimethylaminopyridine, it was found out that pyridine nitrogen reacts with
sevofluorane under the reaction condition experienced.
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