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چکیده :بازشناختی مولکولی ،در اثر تجمع مولکولها بهوسیله برهمکنشهای غیرکوواالنسی مانند نیروهای واندروالسی ،پیوندهای هیدروژنی و

برهمکنشهای الکترواستاتیک انجام و تحت عنوان برهمکنشهای میزبان و مهمان نامیده میشوند .کالیکسآرنها بهسبب شکل کاسهای و توانایی

تشکیل کپسولهای مولکولی موردتوجه پژوهشگران بودهاند .حفرههای موجود در این کپسولها میتوانند با مهمانهای زیستی تشکیل پیوند دهند.
در این مقاله مروری ،مثالهایی از واکنشهای عاملدارشدن کالیکسآرنها از لبههای باالیی و پایینی آورده شده که از این ترکیبها بهعنوان گیرنده

یا لیگاند برای بازشناختی کاتیونها ،آنیونها و درشت مولکولهای زیستی مانند آمینو اسیدها ،پروتئینها NADH، DNA ،استفادهشده است .برای
بررسی برهمکنشهای میزبان و مهمان ،به دلیل سادگی روش بیشتر از طیفسنجی فلورسانس استفادهشده است.
واژههای کلیدی :کالیکسآرن ،بازشناختی مولکولی ،گیرنده

و خودتجمعی ،کاتالیستی ،علوم نانو ،دارورسانی و جداسازی کاربرد
دارند [ 3تا  .]5با ایجاد عاملهای متفاوت میتوان ویژگیهای
خاصی را به این قالبهای مولکولی افزوده و لیگاندهای چند
ظرفیتی را تهیه کرد [ .]6کالیکسآرنها را میتوان از دو موقعیت
هیدروکسیل فنلی و موقعیت پارای حلقههای فنلی عاملدار کرد.
عاملدارکردن در موقعیت گروه هیدروکسیل ممکن است منجر به
تعویض گروه هیدروکسیل با گروههای دیگر شود .گزارشهای
متفاوتی برای استخالفدارکردن در موقعیت پارای حلقه فنلی
از قبیل برمدارکردن وجود دارد که بهدنبال واکنشهای دیگری

مقدمه
کالیکسآرنها گروهی از ترکیبهای حلقوی بزرگ شامل
توالی فنلها بوده که از واکنش هیدروکسیآلکیالسیون فنل
با مشتقهای آلدهیدی بهدست میآیند .کالیکسآرنها دارای
ساختاری سخت و سهبعدی واحد هستند [ 1و .]2این ترکیبها
دارای ویژگی خاصی ازجمله توانایی عاملدارشدن در هر
دو لبه باالیی و پایینی 1بوده بهگونهای که اسکلت مولکولی
کالیکسآرنها را تبدیل به یک گیرنده مهم در تهیه مواد کرده و
بهعنوان گیرندههای ابرمولکولی برای بازشناختی مولکولی ،حسگر

1. Upper and lower rim
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روی این موقعیت انجام میشود [ .]7واکنشهای چندجزئی
واکنشهای همگرایی هستند که در یک مرحله سه واکنشگر یا
بیشتر وارد واکنش شده و منجر به تولید یک فراورده میشوند
که همه اتمهای موجود در واکنشگرها یا بیشتر آنها در فراورده
یافت میشوند .در واکنشهای چندجزئی فراورده از تجمع مواد
اولیه در مدت واکنشهای پیدرپی بهدست آمده و روشی مؤثر
برای تولید گستره وسیعی از گروههای عاملی در کوتاهترین مسیر
بشمار میروند .این واکنشها ویژگیهای منحصربهفردی دارند
[ 8و  .]9در سالهای اخیر ،با بهرهوری از رویکرد واکنشهای
چندجزئی ،گزارشهای زیادی برای عاملدارکردن کالیکسآرنها
با محوریت پساسنتزی موجود است .در این گزارشها با هدف
ایجاد یک ساختار ویژه روی لبههای کالیکسآرنها ،یک واکنش
چندجزئی طراحیشده که ابتدا یکی از اجزا روی لبه کالیکسها
ایجادشده و در ادامه وارد واکنش با بقیه اجزاء واکنش شده است.
در این رویکرد با پیوند هرکدام از اجزای کالیکسآرنها ،میتوان
جهتگیری ساختار ایجادشده را تعیین کرد [.]10
کالیکسآرنها به دلیل ساختار حلقوی ویژه باوجود حلقههای
فنلی توانایی ایجاد حفرههای آبگریز بهعنوان میزبان برای
دربرگرفتن یونها و مولکولهای کوچک یا عاملهای سطحی
مولکولهای زیستی در یک کمپلکس میزبان-میهمان را دارند.
با عاملدارکردن کالیکسآرنها میتوان ویژگی این ساختارها
ازجمله ویژگی خودتجمعی را اصالحکرده و همچنین ،پتانسیل
ایجاد برهمکنشهای جدید درکمپلکس میزبان-میهمان را
بهوجود آورد [ .]11با طراحی و ساخت کالیکسآرنهای جدید
طیف گستردهای از قابلیتها برای تشخیص انتخابی یونها و
مولکولهای زیستی برای این مواد کشفشده است که در ادامه
به آن پرداخته میشود.
در راستای کارهای قبلی در تهیه و طراحی کالیکس آرنهای
عاملدار شده و کاربرد آنها [ ]12سعی شده است دورنمایی از
کارهای اخیر در زمینه عاملدارکردن کالیکس آرنها برای
کاربردهای بازشناختی مولکولهای زیستی و یونها را تهیه کرد که
6. Hamilton

5. Coleman

4. Cytotoxic effects
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شامل عاملدارکردن مرحلهای و همچنین ،از طریق واکنشهای
چندجزئی کالیکسآرنها است .در دو دهه اخیر استفاده از کالیکس
آرنها بهعنوان مولکولهای زیست فعال موردتوجه قرارگرفته
است .از این مولکولها بهعنوان مسدودکننده کانال کلر ،1ضد
ترومبوز ،2ضد اثرات ویروسی ،مهار کردن آنزیم الیزیل اکسیداز 3و
اثرات سیتوتوکسیسیتی 4استفادهشده است .در این راستا کولمن 5و
همکارانش در سال  2001برهمکنش کالیکسآرنها را با پروتئینها
موردبررسی قرار دادند .آنها کمپلکسشدن کالیکسآرنهای
سولفوندار شده با سرم آلبومین گاوی ( )BSAرا موردبررسی قرار
دادند و با روشهای الکترواسپری طیفسنجی جرمی ،پراکندگی
نور دینامیکی و میکروسکوپ اتمی نشان دادند که کالیکسآرن
سولفوندار شده با یک مکان پیوندی ضعیف و دو مکان پیوندی
قوی با سطح  BSAیک الیه نازک را تشکیل میدهند [.]13
همیلتون 6و همکارانش [ ]4پژوهشهای خود را بهسمت طراحی
کالیکسآرنها برای بازشناختی سطوح پروتئینها سوق دادهاند.
در این بررسی ،هدف پیدا کردن لیگاند مناسب برای پیوند با
پروتئینهایی با بار مثبت بود .در این راستا کالیکس[ ]4آرن متصل
شده به حلقههای سیکلوپنتان از لبه باالیی و بههمراه ترکیب شدن
با آمینواسیدهای متفاوت ایجاد شد .درنهایت ،با اصالحهای بعدی
بهجای حلقههای سیکلوپنتان گروههای ایزوفتاالت جایگزین
شدند که پیوند مؤثرتری با پروتئینها را ایجاد کردند [ 14و .]15
در بررسی دیگری ،تیم پژوهشی کرگو-کاالما ،7کالیکس[]4
آرن را با مشتقهایی از تریآمینوتریآزین عاملدار کرده و در
مجاورت دیاتیلباربیتوریک اسید قرار دادند که منجر به تولید یک
جعبه مولکولی متشکل از سه واحد کالیکس[ ]4آرن عاملدار شده
در ارتباط با مولکولهای دیاتیلباربیتوریک اسید شد .ساختار این
جعبه مولکولی در شکل  1آمده است .پیوند هیدروژنی ایجادشده
بین کالیکس[ ]4آرن عاملدار شده و دیاتیلباربیتوریک اسید
باعث ایجاد این ساختار شده است .این ساختارهای مولکولی
توانستند بهخوبی نقش یک گیرنده برای تعداد زیادی از مشتق
هیدروکسی آنتراکینون را ایفا کنند [.]16

3. Lazyl oxidase enzyme
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2. Anti-thrombosis

1. Chlorine channel blocker
7. Crago-Kalama
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زادمرد و همکاران

باربیتوریک اسید
کالیکس[]4و دی
کالیکس[]4آرن
آزین
مولکولییازاز تر
جعبه مولکول
هایهای
تهیهبترکیب
شکل  1شکل 1
باربیتوریک اسید
اتیل دیاتیل
آرن و
آزین
آمینوتریی
ترییآمینوتر
جعبه
چگونگیترکی
چگونگی تهیه
بهعنوان گیرنده ه یدروکسیآنتراکینونها
بهعنوان گیرنده هیدروکسیآنتراکینونها

شکل  1چگونگی تهیه ترکیبهای جعبه مولکولی از تریآمینوتریآزین کالیکس[]4آرن و دیاتیلباربیتوریک اسید

گانالگسون  1و همکارانش در سال  2007ترکیب کالیکس[]4آرن عاملدار شده جدیدی را برای تشخیص برخی از آنیونها

آنتراکینونها
بهعنوان گیرنده
برمدار شده و -5فرمیل(تیوفن-2-یل) بوریک اسید موفق به
ترکیب کالیکس[]4
یدروکسی 2007
همکارانش هدر سال
گانالگسون 1و
در دیمتیلسولفوکسید بررسی کردند .تترااتیلاسترکالیکس[]4آرن در این گزارش در مدت یک واکنش دو مرحلهای با هیدرازی ن
تهیه ترکیبهایی با حلقههای تیوفنی مزدوج با کالیس[ ]4آرن
آرن عاملدار شده جدیدی را برای تشخیص برخی از آنیونها در
یونها
برخیی از
داریشدهرا وبرای
جدید
عامل
مشتق4ها]یآرن
کالیوکس[
گانالگسون  1و همکارانش در سال  2007ترکهییب
یکس[]4آرن تولید شده است (شکل .)2
داوره آنکال
صتتراآم
تشخییی از
مشتقها
شدهعامل
دارانات
زوسی
فنیل ای
درات
شدند (شکل  .)3در مرحله بعدی ،طی واکنش تراکمی ناوناگل
دیمتیلسولفوکسید بررسی کردند .تترااتیلاسترکالیکس[ ]4آرن
دراز ییینبرای تشخیص آنیونهای پیروفسفات
یی باال
انات
دو ایزوسی
واکنشیل
ک-4نیتروفن
دارشده با
کس[]4آرن
آرن ،کال
مشتقها
در دیمتیلسولفوکسید بررسی کردند .تترااتیل در بین این
کاراهی
ی با
مرحلها
عاملمدت ی
گزارش
دریا
استرکالیکس[]4
آرن به
سیانیدی را
های
یری ازگروه
هیدرازین
ایدربا
دوینمرحله
واکنش
در این گزارش در مدت یک
اینک اسید موفق به تهیه
افزودند.ل)بوری
مزدوجیوفن-2-ی
سامانه-فرمیل(ت
اینشده و 5
برمدار
اسیدینوکالیکس[]4
سوزوکی بی
واکنش
بهرهگ
کردند که با
و فلورید دارد [.]17
س)
شکلی 2
ترکیباست
آرن
هایی4با]
یکس[
تتراآم
یی از
فنیل و مشتقها
دار شده
عامل
زوسیوانات
هیدرات و مشتقهای فنیل ای
تشخیص
دارشده]4[.یک
عام
هایی
مشتق
داوره و
داریشده
عامل
ایزوسیانات
های
مشتق
هیدرات
تراکمی ناوناگل گروههای
قدرتمندی،درطی واکنش
شیمیاییمرحله بعد
حسگر(شکل  .)3در
آرن شدند
مزدوج(لبا کال
شدهی
تولییدتیوفن
حلقهها
کالیب
ترک
اسیدی ازجمله گلوتامیک و آسپارتیک اسید در
آمینواسیدهای
(شکل  .)2در
از تتراآمیداوره کالیکس[ ]4آرن تولید شده است
وفسفات
یونسهای پ
افزودند .این ترکیب عاملدارشده یک حسگر شیمیایی قدرتمند در تشخیص
امانهیرمزدوج
تشخیراصبهآن این
باالیییوبراسییانیدی
در بین این مشتقها ،کالیکس[]4آرن عاملدارشده با -4نیتروفنیل ایزوسیانات کاراییاسید
محیطهای آبی به روش طیفسنجی فلورسانسی بود [.]18
و فلورید دارد [ .]17بین این مشتقها ،کالیکس[ ]4آرن عاملدارشده با -4نیتروفنیل
آمینواسیدهای اسیدی ازجمله گلوتامیک و آسپارتیک اسید در محیطهای آبی به روش طیفسنجی فلورسانسی بود [.[18
ایزوسیانات کارایی باالیی برای تشخیص آنیونهای پیروفسفات
و فلورید دارد [.]17

حسگرحسگر
عنوان
تیوفن به
چگونگیتهیه
چگونگی
شکل 3
عنوان
حلقهوفن به
مزدوجبا باحلقه تی
آرنمزدوج
کالیکس[]]4آرن
تهیه کالیکس[4
شکل 3
آمینواسیدهایاسیدی
تشخیص آمینواسیدهای
شکل  2چگونگی تهیه تتراآمی داوره کالیکس[]4آرنها تشخیص
اسیدی

یون به
توجه
با توجه به اهمیت با
هایی عاملدارشده در یک
طآرنها
محی]4
دریکس[
فلزیاز کال
هایجدیدی
یونگروه
تشخیص آلی،
اهمیتدر محیطهای
های فلزی
تشخیص

در سال  2012لئو  2و همکارانش با طراحی یک واکنش چندمرحلهای ،ترکیب جدیدی بر پایه کالیکس[]4آرن را تهیه

آلی ،گروه جدیدی از کالیکس[ ]4آرنهای عاملدارشده در یک
روند سه مرحلهای ابتدا در واکنش با دیبرموپروپان و سپس ،به ترتیب با -4هیدروکسی بنزالدئید و باربیتوریک (یا تیوباربیتوریک
1. Ganlagson
برموپروپان و سپس ،به
روند سه مرحلهای ابتدا در واکنش با دی
تهیهشده است .ساختار این کالی کس[]4آرنهای عامل دارشده در شکل  4نشان2. Liu
دادهشده است .ساختار این ترکیبها با روشها ی
آرنها
داوره کالیکس
تهیهتهیه تتراآمی
چگونگی
شکل 2
کالیکس[4[]4آر]نها
تتراآمیداوره
چگونگی
شکل 2
ترتیب با -4هیدروکسی بنزالدئید و باربیتوریک (یا تیوباربیتوریک)
تبدیل فوریه ،رزونانس مغناطیسی هسته و طیفسنجی جرمی بررسی و تأیید شدهاند .برهمکنش ای ن
طیفسنجی فروسرخ 4
تهیهشده است .ساختار این کالیکس[ ]4آرنهای عامل دارشده
ترکیبها با بسیاری از یونهای فلزی به روش تیترکردن فلورسانسی موردبررسی قرارگرفتهاند .برای یونهای مس ( )IIو جیو
نشانه دادهشده است .ساختار این ترکیبها با
شکل] 4
طراحی
همکارانش با
2012طراحلئوی 2ی و
در سال  2012لئو  2ودر سال
آرن را تهی
واکنشبر پایه کالدریکس[4
یکجدیدی
ترکیب
چندمرحلهای،
ک واکنش
همکارانش با
( )IIبهصورت انتخابی ،فلوئورسانس قابلتوجهی در ناحیه مرئی از سبز روشن تا زرد تیره مشاهدهشده است [.]19
روشهای طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه ،رزونانس مغناطیسی
چندمرحلهای ،ترکیب جدیدی بر پایه کالیکس[ ]4آرن را تهیه
1. Ganlagson
سنجی جرمی بررسی و تأیید شدهاند .برهمکنش
هسته و طیف
کردند که با بهرهگیری از واکنش سوزوکی بین کالیکس[ ]4آرن
2. Liu
2. Liu

4
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جیوه ( )IIبهصورت انتخابی ،فلوئورسانس قابلتوجهی در ناحیه
مرئی از سبز روشن تا زرد تیره مشاهدهشده است [.]19

این ترکیبها با بسیاری از یونهای فلزی به روش تیترکردن
فلورسانسی موردبررسی قرارگرفتهاند .برای یونهای مس ( )IIو

شکل  4چگونگی تهیه مشتقهای بنزیلیدن(تیو)باربیتوریک اسید کالیکس[]4آرنها برای تشخیص یونهای فلزی

در واکنش دیگری کالیکس[]4آرنهای عاملدار شده با دیبرموپروپان -5آمینو-4،3،1-تیادیازول-2-تیول طی یک واکنش
ی
های فلز
ی تشخی
ها برا
اسیدد کالیکس[
باربیتوریک اسی
بنزیلیدن(تیو))باربیتوریک
هایبنزیلیدن(تیو
مشتققهای
چگونگیتهیه
شکل4 4چگونگی
شکل
فلزی
یونهای
ص یون
تشخیص
برای
آرنها
کالیکس[]4]4آرن
تهیه مشت

جانشینی تهیهشده است .این ترکیب یک حسگر شیمیایی بوده که دارای چند مکان فعال برای برقراری پیوند است و در محیط
براینقره
ص یون
قادر به تشخی
نقرهواسطه
فلزهای
شدهیایی ،قلبهیایی خاکی و
هایلفلزهای قل
نن
باال درآر بی
دیگرینش پذیری
متانول آبی با گزی
این()Iبررسی
یون
یون عام
کالیکس[]4
واکنش
.)5یک
(شکلطی
است-2تیول
()Iازول-
-4،3،1تیادی
تشخیصینو-
دارشده با دیبرموپروپان -5آم
عاملدار
هایی
آرنها
کس[]4
در واکنشدر واکنش دیگری کالی
جابهجاشدییکه در
بهرهکگرفته
فلورسانسی
گرفته طی
بهره برپایه
روشی
-5آمینو-4،3،1-تیادیازول-2-تیول
با دی
سنجیمورد یون
شدفکه در
طی فلورسانازسی
یفسنجی
برموپروپان .)5برای این بررسی از روشی برپایه ط
است (شکل
نقره ( )Iی
جانشینی تهیهشده است .این ترکیب یک حسگر شیمیایی بوده که دارای چند مکان فعال برای برقراری پیوند است و در محیط
مورد یون نقره ( )Iیک جابهجایی در فلورسانسی حسگر در
یک واکنش جانشینی تهیهشده است .این ترکیب یک حسگر
ست (ی)Iهم
ی
ز
نه
ی
زم
های
یط
مح
در
)
در فل ورسانسی حسگر در ارتباط با یون فلزی رخ داد .افزونبراین ،برای پاسخ به یون نقره (I
براین،یص ی
به تشخ
داد .قادر
واسطه
یون فلز
خاکی و
پیوندیایی ،قلیایی
برقراریهای قل
یونهای فلز
مکانباال در ب
پذیری
که با گزی
بوده آبی
شیمیاییمتانول
نقره به یون نقره
برایونپاسخ
افزون
هایرخ
فلزی
ارتباط با
فعالینبرای
داراینشچند
.]20
کردط[
روشاییجاد
قبولی
قابل
سخ
که
بررسیشده
استییکه پاسخ
شده
زیستیونهم
زمینه
های
()Iیدربهرهمحیط
در
باال
گزینش
آبی با
متانول
است و در
در مورد ی
شد که
گرفته
بینفلورسانس
سنجی
یف
پذیریه
برپای
بررسی از
یپااین
است برا
محیط .)5
(شکل
است
جابهجا
بررس ییک
نقره ()I
قابل قبولی ایجاد کرد [.]20
یونهای فلزهای قلیایی ،قلیایی خاکی و فلزهای واسطه قادر
در فلورسانسی حسگر در ارتباط با یون فلزی رخ داد .افزونبراین ،برای پاسخ به یون نقره ( )Iدر محیطهای زمینه زیستی هم

بررسیشده است که پاسخ قابل قبولی ایجاد کرد [.]20

آرنآرن
کالیکس[]4[]4
برپایهیه کالیکس
نقره( )I)(Iبرپا
شیمیایی برا
تهیهحسگرهای
چگونگیتهیه
شکل5 5چگونگی
شکل
تشخیصنقره
براییتشخیص
حسگرهای شیمیایی
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
شکل  5چگونگی تهیه حسگرهای شیمیایی برای تشخیص نقره ( )Iبرپایه کالیکس[]4آرن
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عاملی در تشخیص آنیون فلوئور در بین آنیونهای دیگر بود [.]21
از کالیکسآرنها برای تشخیص آنیونها نیز میتوان استفاده
در ادامه به گزارشهای اخیر در مورد استفاده از رویکرد
کرد .گروهی از کالیکس[ ]4آرنهای عاملدار شده با فلورئونها
واکنشهای چندجزیی در تهیه ترکیبهای چندعاملی طی یک
به چشم میخورد که در سال  2016توسط زادمرد و همکارانش
مسیر کوتاه پرداخته میشود که از اهمیت تهیه و کاربردی باالیی
گزارششده است .در این پژوهش ،در واکنش بین آمینوفلورئون
از کالیکسآرنها برای تشخیص آنیونها نیز میتوان استفاده کرد .گروهی از کالیکس[]4آرنهای عاملدار شده با فلورئون
برخوردارند .در یکی از این گزارشها ،در زمینه واکنشهای
و کلروآسیلکلرید یک ترکیب آمیدی تهیهشده است که توانایی
ها به چشم میخورد که در سال  2016توسط زادمرد و همکارانش گزارششده است .در این پژوهش ،در واکنش بین آمینوفلورئون
چندجزیی کالیکس[ ]4آرنها یک واکنش شبه چهار جزیی از
پیوند به لبه کالیکسآرن را از طریق یک واکنش جانشینی دارد
دارد
ی
ن
ی
جانش
واکنش
ک
ی
ق
ی
طر
از
را
آرن
یکس
کال
لبه
به
پیوند
یی
توانا
است که
داشتنتهیه
آرنیببا آمیدی
س ترک
کالیکیک
یلکلرید
که منجر به و
نوع مانیخ مشاهده میشود (شکل  .)7در طی این واکنش چهار
عامل
یکشدهیا دو
کلروآسنوع
تولید دو
آرن ترکیبها
کالیکس[ ]4از این
لبهشود (شکل .)6
آرن می
حلقهی در لبه کال
هاعامل فلورئون
ترکییابدو
داشتن یک
یکسآرن
دو نوع
منجرسبه تول
ایجادشده است .در
اکسازینیلیکسروی
.)6بااز این
شود کال(شکل
آرنیدمی
فلورئونی در لبهکهکالیک
محدودکننده واکنش
عنوان
یی وآرن به
کالیکس[]4
واکنجشها
شده
استفاد
تشخیصبرایآنیون
جزءی ترکیب
یری باال
انتخابپذ
نشاندهنده کارا
اینکه نتای
استشده است
استفاده
یونهها
هاص آن
تشخی
برایشیمیایی
شیمیاییحسگر
بهعنوان حسگر بهعنوان
مورد .استفاده قرارگرفته است [.]22
ترکیب
پذیری
کارایی و
دهنده
یکگر بود []21
های دی
باالین آنیون
فلوئور در بی
انتخاآنیبون
تشخیص
عاملی در
که نتایج نشان یک

شکل  6چگونگی تهیه حسگرهای شیمیایی برای تشخیص آنیون فلوئور

شکل  6چگونگی تهیه حسگرهای شیمیایی برای تشخیص آنیون فلوئور
در ادامه به گزارشهای اخیر در مورد استفاده از رویکرد واکنشهای چندجزیی در تهیه ترکیبهای چندعاملی طی یک
مسیر کوتاه پرداخته میشود که از اهمیت تهیه و کاربردی باالیی برخوردارند .در یکی از این گزارشها ،در زمینه واکنشهای
چندجزیی کالیکس[]4آرنها یک واکنش شبه چهار جزیی از نوع مانیخ مشاهده میشود (شکل  .)7در طی این واکنش چهار
حلقه اکسازینیل روی لبه کالیکس[]4آرن ایجادشده است .در این واکنشها کالیکس[]4آرن بهعنوان جزء محدودکننده واکنش
مورد استفاده قرارگرفته است [.]22

هایاکسازینیل
های
شدهبا باحلقه
جفتشده
آرنجفت
کالیکس[]]4آرن
های کالیکس[4
یبهای
تهیه ترک
اکسازینیل
حلقه
ترکیب
چگونگیتهیه
شکل77چگونگی
شکل
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در ادامه ،به پژوهشهایهای اخیر گروه زادمرد و همکارانش در سال  2013در زمینه واکنشهای چند جزیی پرداخته می
79

شود .در این پژوهش ،انواعی از کالیکس[]4آرنهای اصالحشده با گروههای آمینی روی لبهها با توالی متفاوت را در یک واکنش

سه جزیی با انواع مشتقات بنزالدئید و دیمیدون عاملدار شده است (شکل  .)8این ترکیبهای کالیکس[]4آرنی که عاملهای

کاربرد کالیکسآرنهای عاملدار شده بهعنوان گیرنده ...

در ادامه ،به پژوهشهایهای اخیر گروه زادمرد و همکارانش
در سال  2013در زمینه واکنشهای چند جزیی پرداخته میشود.
در این پژوهش ،انواعی از کالیکس[ ]4آرنهای اصالحشده با
گروههای آمینی روی لبهها با توالی متفاوت را در یک واکنش
سه جزیی با انواع مشتقات بنزالدئید و دیمیدون عاملدار شده
است (شکل  .)8این ترکیبهای کالیکس[ ]4آرنی که عاملهای
آکریدینی دارند ،بهعنوان گیرنده با  DNAبا روش تیترکردن
فلورسانسی موردبررسی قرارگرفتهاند [.]23
در سال  ،2015زادمرد و همکارانش با الهام از کار آقای

گانالگسون ،ترااتیلاسترکالیکس[ ]4آرن را با هیدرازین هیدرات
وارد واکنش کرده و فراورده استیلهیدرازیدکالیکس[ ]4آرن تولید
شده است .این ترکیب در یک واکنش چهارجزیی بهنام به واکنش
اوگی-آزید با انواعی از کتونها ،ایزوسیانیدها و تریمتیلسیلیل
آزید واکنش داده که منجر به تولید گروهی از ترکیبهای
-αهیدرازینو تترازولو کالیکس[ ]4آرنها شده است (شکل .)9
کارایی این ترکیبها در ایجاد پیوند با یونهای فلزی و بازشناختی
آنها بررسیشده است که بهطور مؤثر قادر به تشخیص این یونها
به ویژه یون نیکل ( )IIبودند [.]24

آکریدین
دارشده با
]آرنعامل
کالیکس[ 4]4آرن
ترکیب
تهیه تهیه
چگونگی
شکل  8شکل 8
آکریدین
دارشده با
عامل
هایکالیکس[
های
ترکیب
چگونگی

وارد
شمارهی،3درات
درازین ه
سالبا هی
()JARCالهام از کار آقای گانالگسون ،ترااتیلاسترکالیکس[]4آرن را
همکارانش با
هایزادمرد
،2015
سال
در
پاییز 97
دوازدهم،
کاربردیودر شیمی
پژوهش
نشریه
10
واکنش کرده و فراورده استیلهیدرازیدکالیکس[]4آرن تولید شده است .این ترکیب در یک واکنش چهارجزیی بهنام به واکنش
اوگی-آزید با انواعی از کتونها ،ایزوسیانیدها و تریمتیلسیلیل آزید واکنش داده که منجر به تولید گروهی از ترکیبهای α-

واکنش کرده و فراورده استیلهیدرازیدکالیکس[]4آرن تولید شده است .این ترکیب در یک واکنش چهارجزیی بهنام به واکنش
اوگی-آزید با انواعی از کتونها ،ایزوسیانیدها و تریمتیلسیلیل آزید واکنش داده که منجر به تولید گروهی از ترکیبهای α-

هیدرازینو تترازولو کالیکس[]4آرنها شده است (شکل  .)9کارایی این ترکیبها در ایجاد پیوند با یونهای فلزی و بازشناختی
آنها بررسیشده است که بهطور مؤثر قادر به تشخیص این یونها به ویژه یون نیکل ( )IIبودند [.]24
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اوگی-آزید
واکنشواکنش
دارشده در
عامل
هایکالیکس[4
های
ترکیب
چگونگی
اوگی-آزید
دارشده در
]آرنعامل
کالیکس[]4آرن
ترکیب
تهیه تهیه
چگونگی
شکل  9شکل 9

در سال  ،2016در این گروه پژوهشهایی با استفاده از  9تهیه شد (شکل  .)11این ترکیب توانایی ایجاد برهمکنش قوی با
لیزوزیم را داشت که با روش فلوئورسانسی سهبعدی موردبررسی
کالیکس[ ]4آرن اصالحشده دارای گروههای آلدهیدی در لبه
قرار گرفت .همچنین ،تأثیر یونهای فلزی بر ثابت پیوندی ترکیب
پایینی خود طی یک واکنش شبه پنج جزیی با ملدروم اسید،
هگزاآمیدکالیکس[ ]4آرن با لیزوزیم بررسی شد [.]26
ایزوسیاد و آمین عاملدار شده ،ترکیبی از کالیکس[ ]4آرن با شش
با تجربه بهدست آمده در دو پژوهش پیشین از واکنش شبه
گروه آمیدی تهیه شد (شکل  .)10از این ترکیبها پنج مشتق
پنج جزیی آمین ،آلدهید ،ایزوسیانید و ملدروم اسید ،در پژوهش
تهیه شد که ساختار آنها با روشهای طیفسنجی موردبررسی
خود
ی
ن
یی
پا
لبه
در
ی
د
ی
ه
آلد
ی
ها
گروه
ی
دارا
شده
اصالح
آرن
]
4
[
کس
ی
استفادهن از کال
اینهایی
پژوهش
هاین گروه
مطالعهدر ای
گرفت،2016.
قراردر سال
جدید گونهای از کالیکس [ ]4آرن اصالحشده با گروه آمینی
دهنده
ترکی بابها نشا
فلورسانس
کالیکس
شش شبه
واکنش
آمینی] در
ترکیب
باالیی ب
پروتئین
تمایل
تهیه
گروهازآمیدی
آرن با
کس[4
جایاز کالی
ترکهیبی
لبهشده،
دردار
بودن عامل
الکتوگلوبولینو آمیلدروم βاسید ،ایزوسیاد
هاییبا با م
باالیپنجآنجز
پیوندی شبه
ک واکنش
طی ی
پنج جزیی ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت .این واکنش منجر
[.]25
گروههای
مطالعه
سنجی ازموردبررسی
ترکیب طیف
روشهای
پژوهشیه شد
نتایجمشتق ته
ها پنج
سالاینبا ترک
 .)10از
(شکل
گرفت .سه
کالیکس[]4قرارآرنها با
دوپارشدهای
ها باتولید
ساختار آنبه
پیشین،که مشتق
یببه
توجه
همان
شد در
 NAD.]25کمپلکسی با نسبت
ترکیب با
آمیدینشد(-βشکل .)12
استفاده
ها هگزا
های
س اازینترکی
جدیدی
الکتوگلوبولیاینن بود [
آنها با پروتئی
آرنی باباالی
آمیدکالیکس[]4یوند
نشاندهنده تمایل پ
ترکبیب
فلورسان
استوکیومتری  1:1تشکیل داد [.]27
از توسیلمتیلایزوسیانید-4 ،متوکسیبنزآلدهید و ملدروم اسید

شکل  10چگونگی تهیه ترکیبهای هگزا آمیدکالیکس[ ]4آرن

شکل  10چگونگی تهیه ترکیبهای هگزا آمیدکالیکس[]4آرن
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در همان سال با توجه به نتایج پژوهش پیشین ،مشتق11جدیدی از ترکیبهای هگزا آمیدکالیکس[]4آرن با استفاده از

توسیلمتیلایزوسیانید-4 ،متوکسیبنزآلدهید و ملدروم اسید تهیه شد (شکل  .)11این ترکیب توانایی ایجاد برهمکنش قوی با

توسیلمتیلایزوسیانید-4 ،متوکسیبنزآلدهید و ملدروم اسید تهیه شد (شکل  .)11این ترکیب توانایی ایجاد برهمکنش قوی با
لیزوزیم را داشت که با روش فلوئورسانسی سهبعدی موردبررسی قرار گرفت .همچنین ،تأثیر یونهای فلزی بر ثابت پیوندی
ترکیب هگزاآمیدکالیکس[]4آرن با لیزوزیم بررسی شد [.]26
کاربرد کالیکسآرنهای عاملدار شده بهعنوان گیرنده ...

پژوهش جدید گونهای از کالیکس []4آرن اصالحشده با گروه آمینی در لبه باالیی بهجای ترکیب آمینی در واکنش شبه از
کالیکس پنج جزیی ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت .این واکنش منجر به تولید ترکیب دوپارشدهای از کالیکس[]4آرنها با
سه گروه آمیدی شد (شکل  .)12این ترکیب با  NADHکمپلکسی با نسبت استوکیومتری  1:1تشکیل داد [.]27
شکل  11چگونگی تهیه ترکیب هگزاآمیدکالیکس[ ]4آرن برای شناسایی لیزوزیم

شکل  11چگونگی تهیه ترکیب هگزاآمیدکالیکس[]4آرن برای شناسایی لیزوزیم

با تجربه بهدست آمده در دو پژوهش پیشین از واکنش شبه پنج جزیی آمین ،آلدهید ،ایزوسیانید و ملدروم اسید ،در
10
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کالیکس[]4]4آرن
شکل 12
NADHNADH
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شکل 12
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مطالع ات انجام شده در سالهای اخیر ،طیفسنجی فلورسانس را به عنوان روشی دقیق و ساده برای مطالعه برهمکنشهای میزبان
مراجع
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Abstract: Molecular recognition involves the association of molecular through non-covalent
interactions such as vanderwaals force, hydrogen bounds, electrostatic interactions, and so
on that often called host-guest interactions. Researchers are concerned about calixarenes with
regards to having bowl-shaped molecules and their ability to performing molecular capsules.
These capsules can be encapsulated biological guest molecules. In this review, examples of the
organic-functionalized calixarenes on their upper or lower rims have been collected. In these
reports, the functionalized calixarenes were used as ligand or receptor to recognize ions and
biomacromolecules such as aminoacids, proteins, DNA, and NADH. The florescence spectroscopy
method has been applied to study host-guest interactions due to its simplicity.
Keywords: Calixarene, Molecular recognition, Receptor
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