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بهینهسازی کاتالیست واکنش جفت شدن اکسایشی پیریدین -Nاکسایدها و بنزوفورانها
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 -1دانشیار شیمی آلی ،دانشکده شیمی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2کارشناس ارشد شیمی آلی ،دانشکده شیمی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3دکترای شیمی آلی ،دانشکده شیمی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
دریافت :مرداد  ،1396بازنگری :آبان  ،1396پذیرش :آذر 1396

چکیده :در این پژوهش ،جفت شدن اکسایشی مشتقهای پیریدین -Nاکساید و مشتقهای بنزوفوران از طریق واکنش جفتشدن اکسایشی

کاتالیست شده با پاالدیم موردبررسی قرارگرفته است .مشتقهای بنزوفوران ،بهخصوص -2آریل بنزوفورانها ،ویژگی کاربردی و زیستی متفاوتی مانند

ضدسرطان ،ضدقارچ ،ضدماالریا از خود نشان میدهند .این گروه از ترکیبها در درمان آسم و روماتیسم نیز استفادهشده است-2 .پیریدیل بنزوفورانها
دارای ویژگی الکترولومینسنس هستند و از آنها در عکسبرداری از پالکهای بتاآمیلوییدی در بیماری آلزایمر استفاده میشود .در این مقاله ،با استفاده
از شیمی آلی فلزی و با بهکارگیری پاالدیم استات بهعنوان کاتالیست و مس استات و مس برمید بهعنوان اکسنده ،روشی با کارایی باال برای تهیه

ترکیبهایی با ویژگی زیستی ارائهشده است .در این سازوکار با تشکیل مستقیم یک پیوند کربن -کربن بین دو پیوند کربن -هیدروژن بین مشتقهای
بنزوفوران و پیریدین -Nاکساید ،با گروههای الکترونی متفاوت ،مشتقهای -2پیریدیل بنزوفورانها با بازده خوبی تهیه میشوند.
واژههای کلیدی :فعالسازی پیوند کربن -هیدروژن ،جفتشدن اکسایشی ،پاالدیم

مانند ضدسرطان ،ضدقارچ ،ضدماالریا و بازدارندگی در
پراکسیدیشن چربیها برای آنها گزارششده است .استفاده از
-2آریلبنزوفورانها در درمان آسم ،روماتیسم و زخم بستر نیز
گزارششده است.
-2پیریدیلبنزوفورانها دارای ویژگی الکترولومینسنس هستند.
-2پیریدیل بنزوفورانها مانند  AZD4894برای عکسبرداری
پالکهای بتا آمیلوییدی در بیماری آلزایمر استفاده میشوند
(شکل .)1

مقدمه
هسته بنزوفوران در ساختار بسیاری از فراوردههای طبیعی
با ویژگی زیستی یافت میشود .همچنین ،این ترکیبها نقش
مهمی در تهیه رنگها ،بسپارها و ترکیبها کاربرد دارند [ 1تا
 .]10بنزوفوران با اتصال به چارچوب بتا-آمینو هیدروکسامیک
اسید در جلوگیری از فعالیت آنزیم انتقالدهنده عامل سلولهای
سرطانی مؤثر است [ 11تا  .]13از بین مشتقهای بنزوفوران،
-2آریل بنزوفورانها دارای اهمیت ویژهای هستند و ویژگی
*عهدهدار مکاتباتkianmehr@khayam.ut.ac.ir :
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میالدی گروه پژوهشی ژانگ واکنش جفتشدن متقاطع بین مشتقهای ایندول و پیریدین -Nاکساید را گزارش کردند [ .]11در

ه است .استفاده از -2آریلبنزوفورانها در درمان آسم ،روماتیسم و زخم بستر نیز گزارششده است.

واکنش از پاالدیماستات به عنوان کاتالیست و از نمک نقرهکربنات بهعنوان اکسیدان استفادهشده است .گروه پژوهشی لی واک

رانها دارای ویژگی الکترولومینسنس هستند-2 .پیریدیل بنزوفورانها مانند  AZD4894برای عکسبرداری
جفتشدن متقاطع اکسایشی کاتالیست شده با پاالدیم بین تیازولها و مشتقات آزین -Nاکساید را گزارش کردند [ .]12در

لوییدی در بیماری آلزایمر استفاده میشوند (شکل .)1

واکنش از نمک  Cu(Opiv)2بهعنوان اکسیدان و از نمک مس برمید بهعنوان افزودنی برای افزایش بازده واکنش استفادهشده اس

بهینهسازی کاتالیست واکنش جفت شدن اکسایشی پیریدین ...

موارد گفتهشده در شکل  2آورده شده است.

استفادهشده است .موارد گفتهشده در شکل  2آورده شده است.

شکل  2گزارشهای موجود درزمینه واکنشهای جفتشدن متقاطع

شکل  2گزارشهای موجود درزمینهٔ واکنشهای جفتشدن متقاطع
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فراوردههای این واکنش ویژگیهایی مانند ضدقارچ ،ضدسرطان،
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موقعیت  2و اکسنده نقره استات منجر
آریلدارشدن بنزوفوران در
به آریلدارشدن بنزوفوران در موقعیت  3میشود .در سال 2011
3
میالدی گروه پژوهشی ژانگ واکنش جفتشدن متقاطع بین
مشتقهای ایندول و پیریدین -Nاکساید را گزارش کردند [.]16
در این واکنش از پاالدیماستات به عنوان کاتالیست و از نمک
آریلها
بیآریل
(هترو) بی
مستقیم (هترو)
تهیه مستقیم
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بخش تجربی
لی واکنش جفتشدن متقاطع اکسایشی کاتالیست شده با پاالدیم
مواد شیمیایی و تجهیزات
بین تیازولها و مشتقات آزین -Nاکساید را گزارش کردند [.]17
بخش تجربی
پاالدیم استات ،مس استات ،مشتقات پیریدین ،بنزوفوران،
در این واکنش از نمک  Cu(Opiv)2بهعنوان اکسیدان و از
مواد شیمیایی و تجهیزات
مس برمید ،و تتراهیدروفوران از شرکت شیمیایی مرک و
نمک مس برمید بهعنوان افزودنی برای افزایش بازده واکنش

پاالدیم استات ،مس استات ،مشتقات پیریدین ،بنزوفوران ،مس برمید ،و تتراهیدروفوران از شرکت شیمیایی مرک و س
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منابعشماره
دوازدهم،
خالصسازی فراورده به ک
تهیه ،3شدند.
سال در
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARCآلدریچ تهیه شدند .مشتقهای بنزوفوران به کمک روشهای موجود
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کروماتـــوگرافی ستونی با استفاده از سلیکاژل ) (0.063-0.200 mm; Merckانجام شد .طیفهای  HNMRو  CNMRبا اس
1

13

از دستگاه بروکر 111 ،311 ،211و  111مگاهرتز در حالل کلروفرم تهیه شدند .طیف جرمی فراوردهها با استفاده از دستگاه

ent

كيانمهر و همکاران

سیگما آلدریچ تهیه شدند .مشتقهای بنزوفوران به کمک
روشهای موجود در منابع تهیه شدند .خالصسازی فراورده
به کمک کروماتوگرافی ستونی با استفاده از سلیکاژل
( )0.063-0.200 mm; Merckانجام شد .طیفهای
 1HNMRو  13CNMRبا استفاده از دستگاه بروکر،250
 500 ،300و  600مگاهرتز در حالل کلروفرم تهیه
شدند .طیف جرمی فراوردهها با استفاده از دستگاه

(bs, 1H), 8.35 (s, 1H), 8.04 (s, 1H), 7.26 (s, 1H), 7.17
(d, J = 4.4 Hz, 1H), 2.59 (s, 3H), 2.53 (s, 3H), 2.50
(s, 3H); 13CNMR (100 MHz, CDCl3) δ: 152.9, 144.0,
139.9, 139.5, 136.4, 130.9, 130.0, 127.7, 124.6,
124.2, 114.1, 110.3, 22.0, 21.1, 17.0; IR 3174, 3084,
)1624, 1468, 1446, 1251, 1008, 935, 823, 787 (cm-1
MS(EI) m/z (relative intensity) 287 (35) [M]+, 271
(100), 258 (27), 236 (55), 224 (15), 208 (10), 181

)Agilent 5975C VL MSD (Ion source: EI+, 70eV, 230˚C

تهیه شد.

(8), 103 (9), 92 (18), 65 (10).

نقطه جوش; جامد زردرنگ:

روش کار

)2-(7-(tert-butyl)-5-methylbenzofuran-2-yl

 0/025میلیمول از پاالدیم استات به مخلوطی از  0/75میلیمول
مشتق پیریدین -Nاکساید 0/25 ،میلیمول مشتق بنزوفوران،
 20مول درصد مس برمید 0/5 ،میلیمول مس استات و 0/25
میلیمول پیریدین در یک لوله آزمایش ویژه افزوده و سپس به
مخلوط بهدست آمده  2میلیلیتر حالل تتراهیدروفوران افزوده شد.
در لوله آزمایش بسته و سپس ،داخل حمام روغن در دمای 120
درجه سلسیوس قرارداده شد .پس از  18ساعت ظرف واکنش از
حمام روغن خارج شده تا دمای آن به دمای اتاق برسد .سپس15 ،
میلیلیتر آب به ازای  1میلیمول ماده محدودکننده و  15میلیلیتر
اتیل استات برای استخراج مواد آلی به مخلوط واکنش افزوده
شد .فاز آلی جداشده با نمک سدیم سولفات خشک شد .پس
از تبخیر حالل ،فراورده موردنظر به کمک ستون کروماتوگرافی
با استفاده از فاز ساکن سیلیکاژل و حالل اتیل استات :هگزان:
متانول ،خالصسازی شد.

pyridine 1-oxide (3b):
163-165˚C, 1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ: 8.72
(bs, 1H), 8.29 (s, 1H), 8.23 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.67
(bs, 1H), 7.34 (bs, 2H), 7.12 (s, 1H), 2.43 (s, 3H),
1.53 (s, 9H); 13CNMR (150 MHz, CDCl3) δ 151.9,
143.6, 140.7, 134.3, 133.5, 131.4, 129.1, 126.0,
124.0, 123.3, 120.6, 115.7, 34.3, 29.0, 21.5; IR 3081,
)2956, 2922, 1611, 1467, 915, 758 (cm-1) MS(EI
m/z (relative intensity) 281 (17) [M]+, 265 (38), 250
(100), 242 (10), 207 (7), 180 (10), 131 (16), 57 (28),
43 (19).

نقطه جوش; جامد زردرنگ:
)4-acetyl-2-(5-chloro-6-methylbenzofuran-2-yl
pyridine 1-oxide (3c):
181-183°C ,1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 8.58
(s, 1H), 8.33 (d, J = 6.8 Hz, 1H), 8.29 (s, 1H), 7.67

نتیجهها و بحث

دادههای طیفی

(d, J = 5.2 Hz, 1H), 7.30 (s, 1H), 2.66 (s, 3H), 2.43

نقطه جوش; جامد زردرنگ:

(s, 3H); 13CNMR (100 MHz, CDCl3) δ: 193.8, 151.5,
144.6, 141.2, 134.1, 133.1, 129.1, 125.0, 122.6,

2-(5-chloro-4,6-dimethylbenzofuran-2-yl)-4-

121.0, 120.4, 113.2, 34.2, 26.2, 21.5; IR 3415, 2959,

methylpyridine 1-oxide (3a):

2923, 1666, 1419, 808 (cm ) MS(EI) m/z (relative
-1

183-185°C,1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 8.59
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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بهینهسازی کاتالیست واکنش جفت شدن اکسایشی پیریدین ...
intensity) 301 (22) [M]+, 314 (50), 287 (32), 285

(6) [M]+, 259 (100), 242 (5), 230 (23), 202 (8), 149

(100), 266 (8), 250 (27), 215 (21), 159 (17), 71 (8),

(15), 69 (30).

نقطه جوش; جامد زردرنگ:

57 (12).

نقطه جوش; جامد زردرنگ:

4-acetyl-2-(benzofuran-2-yl)pyridine1-oxide (3g):
159-161° C, 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ: 8.71

2-(7-(tert-butyl)-5-methylbenzofuran-2-yl)-4-

(s, 1H), 8.48 (s, 1H), 7.91 (s, 1H), 7.73 (d, J = 6.6 Hz,

methylpyridine 1-oxide (3d):

1H), 7.62 (t, J = 5.8 Hz, 1H), 7.30 (t, J = 6.5 Hz, 1H),

181-183°C, 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 8.39

7.24 (d, J = 5.1 Hz, 1H), 2.77 (s, 3H).

(s, 1H), 8.25 (d, J = 6.8 Hz, 1H), 7.87 (d, J = 2.0 Hz,
1H), 7.36 (s, 1H), 7.10 (d, J = 1.6 Hz, 1H), 7.01 (dd,

بهینهسازی شرایط واکنش

J = 6.8 & 2.4 Hz, 1H), 2.47 (s, 3H), 2.46 (s, 3H), 1.57

به منظور بهینهسازی شرایط ،واکنش مدل با استفاده از
 -4متیل پیریدین  -Nاکساید و بنزوفوران بهعنوان واکنشگر
انجام شد و تأثیر عوامل متفاوت مانند کاتالیست ،اکسیدان،
افزودنی و حالل برای بهینهسازی شرایط واکنش موردبررسی
قرار گرفت .برای دستیابی به بهترین کاتالیست ،کاتالیستهای
متفاوت بر پایه فلز پاالدیم در حالل تتراهیدروفوران و در مجاور
افزودنی مس استات -مس برمید بهکار گرفته شد .بهترین
نتیجه در حضور  10مول درصد پاالدیم استات بهدست آمد.
واکنش باال در حاللهای متفاوت مانند دیمتیلسولفوکساید،
-N،Nدیمتیلفرمامید ،کلروبنزن ،استونیتریل ،تتراهیدروفوران،
 -Nمتیلپیرولیدین ،آب و استیک اسید تکرار شد و بهترین
بازده برای انجام واکنش در حالل تتراهیدروفوران بهدست آمد.
واکنش مدل با استفاده از پاالدیم استات ( 10مول درصد) و
تتراهیدروفوران بهعنوان حالل در مجاور افزودنیهای متفاوت
در دمای  120درجه سلسیوس موردبررسی قرار گرفت .بهترین
نتیجه در حضور یک اکیواالن از باز پیریدین بهدست آمد.
واکنش در حضور اکسندههای متفاوت تکرار شد و بهترین نتیجه
در حضور  2اکیواالن مس استات و  20مول درصد مس برمید
بهدست آمد .نتایج در جدول  1آورده شده است.
پس از مشخصشدن شرایط بهینه واکنش ،تکرارپذیری این
روش با استفاده از مشتقهای متنوعی از پیریدین -Nاکساید و
بنزوفوران موردبررسی قرار گرفت و فراوردههای موردنظر تحت

(s, 9H); 13CNMR (100 MHz, CDCl3) δ: 151.2, 145.6,
140.0, 139.7, 136.8, 133.9, 132.7, 129.4, 124.6,
124.2, 123.5, 120.2, 112.6, 34.2, 30.4, 21.5, 20.7.

نقطه جوش; جامد زردرنگ:
2-(benzofuran-2-yl)-4-methylpyridine1-oxide (3e):
160-162 °C, 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ: 8.47
(s, 1H), 8.33 (d, J = 5.5 Hz, 1H), 8.01 (s, 1H), 7.73
(d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.54 (d, J = 8.2 Hz 1H), 7.40 (t, J
= 6.5 Hz, 1H), 7.30 (t, J = 6.5 Hz, 1H), 7.07 (s, 1H),
2.49 (s, 3H).

نقطه جوش; جامد زردرنگ:
4-methyl-2-(naphtho[1,2-b]furan-2-yl)pyridine
1-oxide (3f):
185-187 °C, 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 8.94
(d, J = 5.4 Hz, 1H), 8.43 (s, 1H), 8.3 (d, J = 8.1 Hz,
1H), 8.35 (s, 1H), 7.96 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.71 (s,
2H), 7.67 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.61 (t, J = 4.3 Hz, 1H),
7.32 (d, J = 6.7 Hz, 1H), 2.65 (s, 3H); 13CNMR (100
MHz, CDCl3) δ: 139.9, 133.5, 130.8, 128.8, 128.7,
127.4, 127.1, 125.5, 124.5, 124.4, 124.3, 123.9,
120.6, 120.2, 119.7, 28.9; IR 2923, 2853, 1624,
1272, 965 (cm-1) MS(EI) m/z (relative intensity) 275
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کاتالیستی نشان داده در شکل  4را برای واکنش پیشنهاد کرد .ابتدا
موقعیت  2پیریدین -Nاکساید در مجاور کاتالیست ،پاالدیمدار
میشود و حدواسط  Aایجاد میشود .سپس ،از طریق واکنش این
حدواسط با بنزوفوران ،حدواسط  Bایجاد میشود .درنتیجه واکنش
حذفی کاهشی ،فراورده  Cبهدست میآید و ( Pd(0تولیدشده در
مجاور اکسید کننده به ( Pd(IIتبدیل میشود و به چرخه واکنش
برمیگردد (شکل .)4

شرایط استاندارد با بازده متوسط تا خوب تهیه شدند .نتایج در
جدول  2ارائهشدهاند.
هرچند سازوکار واکنش باال بهصورت تجربی موردبررسی کامل
قرار نگرفت ،ولی براساس گزارشهای پیشین میتوان چرخه
واکنش
جدول
شرایطواکنش*
سازی شرایط
بهینههسازی
جدول 11بهین

*

ردیف

کاتالیست

افزودنی

حالل

1

PdCl2

Pyridine

THF

2

)PdCl2(COD

Pyridine

THF

3

Pd(TFA)2

Pyridine

THF

1

Pd(OAc)2

Pyridine

THF

1

Pd(OAc)2

Pyridine

CH3CN

1

Pd(OAc)2

Pyridine

PhCl

2

Pd(OAc)2

Pyridine

DMF

8

Pd(OAc)2

Pyridine

H2O

9

Pd(OAc)2

Pyridine

NMP

11

Pd(OAc)2

Pyridine

DMSO

11

Pd(OAc)2

Pyridine

AcOH

12

Pd(OAc)2

-

THF

13

Pd(OAc)2

KOAc

THF

11

Pd(OAc)2

K2CO3

THF

11

Pd(OAc)2

TBAB

THF

11

12
18
19

اکسیدان

Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2
Cu(OAc)2,
CuBr2

Pd(OAc)2

Pyridine

THF

K2S2O8

Pd(OAc)2

Pyridine

THF

AgNO3

Pd(OAc)2

Pyridine

THF

BQ

Pd(OAc)2

Pyridine

THF

TBHP

تکرارپذیری**واکنش
جدول  22بررسی
جدول
واکنش
بررسی تکرارپذیری

بازده
23
21
11
82
12
11
23
trace

18
22
13
11
21
13
18
1

21
1
1

مول
1/021میلی
واالن)،
بنزوفوران ((11اکی
مول بنزوفوران
 01/25میل
**
مول
میلی
اکی
میلییمول
واکنش/21:
شرایطواکنش:
شرایط
واالن)/75،
0
25
کاتالیست،
درصد
مول
10
واالن)،
ی
اک
(3
اکسایدN
پیریدین
پیریدین -Nاکساید ( 3اکیواالن) 11 ،مول درصد کاتالیست/ 1/21 ،میلیمول
اکسیدان(2(2
میلیمول
حالل0/5 ،
میلیلیتر
واالن)،
اکی ( 1اک
افزودنی
میلیمول
اکسیدان
میلیمول
حالل1/1 ،
میلی2لیتر
واالن)،ی 2
افزودنی (1
ساعت
18
واالن)،
ی
اک
اکیواالن) 18 ،ساعت
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پیریدین و
پیریدیناز-Nاکساید
مشتقهای
واکنش،
تکرارپذیری
برایبررسی
** برای
تنوعی ازمتنوعی
مشت مقهای
واکنش،
تکرارپذیری
بررسی
بنزوفوران در شرایط بهینه بهکار گرفته شدهاند .بازده واکنش با توجه به فراوردههای
-Nاکساید و بنزوفوران در شرایط بهینه بهکار گرفته شدهاند .بازده واکنش با
مربوط ( )3a-3jتحت شرایط استاندارد به دست آمدهاند.
توجه به فراوردههای مربوط ( )3a-3jتحت شرایط استاندارد به دست آمدهاند.
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هرچند سازوکار واکنش باال بهصورت تجربی موردبررسی کامل قرار نگرفت ،ولی براساس گزارشهای پیشین میتوان چرخه

ستی نشان داده در شکل  1را برای واکنش پیشنهاد کرد .ابتدا موقعیت  2پیریدین -Nاکساید در مجاور کاتالیست ،پاالدیمدار

د و حدواسط  Aایجاد میشود .سپس ،از طریق واکنش این حدواسط با بنزوفوران ،حدواسط  Bایجاد میشود .درنتیجه واکنش
کاهشی ،فراورده  Cبهدست میآید و ) Pd(0تولیدشده در مجاور اکسید کننده به ) Pd(IIتبدیل میشود و به چرخه واکنش

ردد (شکل .)1

بهینهسازی کاتالیست واکنش جفت شدن اکسایشی پیریدین ...

و مشتقهای بنزوفوران کاتالیست شده با پاالدیم ارائهشده است .با
توجه به ویژگی زیستی و کاربردهای  -2آریل بنزوفوران ها ،روش
باال مسیری با کارایی باال برای تهیه آنها و (هترو) بیآریلهای
مشابه فراهم میآورد .در این روش نیازی به پیشعاملدارکردن
واکنشگر نیست و فراوردههای موردنظر با بهرهگیری از شیمی
پاالدیم و با تشکیل مستقیم پیوند کربن -کربن بین دو هتروسیکل
که دارای پیوندهای کربن -هیدروژن هستند ،تشکیل میشوند .این
روش موجب صرفهجویی در وقت ،هزینهها و کاهش آالیندههای
زیستمحیطی از راه حذف مراحل اضافی برای پیشعاملدارکردن
واکنشگرها میشود.

مشتقات بنزوفوران
اکساید وو مشتقاتپیریدین -NNاکساید
بنزوفوران
مشتقات پیریدین
اکسایشیمشتقات
شدناکسایشی
جفتشدن
شکل14جفت
شکل

سپاسگزاري
نتیجهگیری
هگیری
از حمايت مالي دانشگاه تهران براي انجام اين پروژه صميمانه
در این پژوهش ،روشی با کارایی باال برای جفت شدن متقاطع
در این پژوهش ،روشی با کارایی باال برای جفت شدن متقاطع اکسایشی با انتخابپذیری باال بین مشتقهای پیریدین -Nاکساید
قدرداني ميشود.
اکسایشی با انتخابپذیری باال بین مشتقهای پیریدین -Nاکساید

قهای بنزوفوران کاتالیست شده با پاالدیم ارائهشده است .با توجه به ویژگی زیستی و کاربردهای  -2آریل بنزوفوران ها ،روش

سیری با کارایی باال برای تهیه آنها و (هترو) بیآریلهای مشابه فراهم میآورد .در این روش نیازی به پیشعاملدارکردن
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