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 چکیده

زارش شده است. گکربوکسیالت  -3-کرومن – H 4 -هیدروکسی -7-آریل -4-مینو آ -2در این کار تحقیقاتی سنتز مشتقات  

در  رزورسینول ستات واین ترکیبات به وسیله تراکم تک ظرفیتی مشتقات مختلف بنزآلدهید، اتیل سیانو استات یا متیل سیانو ا

سط روشهای در شرایظ بدون حالل بدست آمدند. سپس در نهایت تو (DMAP)حضور کاتالیزور بازی دی متیل آمینو پیریدین 

روش کار  ز مزایای این روش میتوان به زمان کوتاه، راندمان باال،اشناسایی و اثبات شدند.  IR, C-NMR, H-  NMR   طیف سنجی

 کرد.ساده و عدم وجود هرگونه حالل اشاره 

 بدون حالل -لدهیدآبنز  -زورسینولر -ی متیل آمینو پیریدیند -کرومن کلمات کلیدی:
 

 

  مقدمه -1
 دارای هک هستند آلی ترکیبات از مهمی طبقه ها کرومن ویژه به پیران از شده مشتق هتروسیکلی ترکیبات

 د قارچ،ض سل، ضد اکسیدان، آنتی میکروب، ضد خون، فشار ضد قندخون، ضد :جمله از متنوعی بیولوژیکی خواص

 های نگر تولید در مهمی نقش کرومن مشتقات همچنین .هستند. سرطان ضد ویروس، ضد انعقاد، ضد کشی، حشره

ساختار  که یک Eویتامین  دارند و الکترولومینسانس  عکاسی های دستگاه مصنوعی، های الیاف برای فلورسنت

 (.1)شکل [.1-14]. تی اکسیدانی می باشدطبیعی از کرومن ها می باشد دارای خاصیت آن
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 کرومن های دارای خواص بیولوژیکی برخی از -1شکل 

و  Eکرومن ها ترکیباتی هستند که می توان آنها را از منابع طبیعی استخراج کرد. مثل آوافزللین، ویتامین 

[. همچنین این ترکیبات به طور گسترده ای 140،13،1دست می آیند ]اریسن جالنسین که از تعدادی گونه گیاهی به 

با روش های مختلف شیمیایی سنتز می شوند. به طور کلی تولید این ترکیبات از دو روش سنتز در شرایط بدون حالل 

گزارش و سنتز با استفاده از حالل پیروی می کند. در سال های اخیر روش های زیادی برای سنتز ترکیبات کرومن 

به عنوان یک را  CuO-2CeOنانوکامپوزیت و همکارانش  1شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم البدیع

استفاده کردند. در این روش مخلوطی از  تحت شرایط بدون حاللکرومن کاتالیزور سبز برای سنتز گزارش مشتقات 

را در حمام روغن حرارت دادند،  CuO-2CeOانوکامپوزیت نآلدهید آروماتیک، مالونونیتریل و رزورسینول را در حضور 

سپس بعد از کامل شدن واکنش مخلوط واکنش را تا دمای اتاق سرد نموده و رسوب باقیمانده را در اتانول داغ 

-3کرومن-H4-)نیتروآلکیل(-4آمینو -2[. سنتز مشتقات 15متبلورنموده و در نهایت محصوالت بدست آمد ]

گزارش شده است. این ترکیبات توانایی شناسایی و حمله  2ان معرف های جدید سیتوتوکسیککربونیتریل به عنو

منافذی در این سلول ها ایجاد می کند  3مستقیم به سلول سرطانی را دارند. آن ها با کمک پروتئینی به نام پرفورین

فعالیت بهتر و قوی تری از  4وپوزیدکه منجر به مرگ سلول های سرطانی می شود، و در مقایسه با داروی استاندارد ات

خود نشان می دهد. برای سنتز این ترکیبات مشتقات سالیسیل آلدهید، مالونونیتریل و نیتروآلکان را در حضور 

[.در ادامه ی تحقیقات 16در آب در دمای اتاق به هم زدند، و در نهایت محصوالت را به دست آوردند ] DBUکاتالیزور 

مختلف طیف سنجی آنها را  وش جدیدی برای سنتز این ترکیبات پیشنهاد دادیم که با روش هایانجام شده، ما نیز ر

 شناسایی نمودیم.

 

 بخش تجربی-2
میلی 1ه بدین صورت ک .به عنوان یک مدل برای بهینه سازی شرایط واکنش انتخاب شد 4d در ابتدا ترکیب

میلی مول  1 را به همراه 3bیا متیل سیانو استات  3aمیلی مول اتیل سیانو استات  2d  ،1مول از بنز آلدهید 

حالل به  تحت شرایط بدون (DMAP)مول درصد از کاتالیزور دی متیل آمینوپیریدین  20در حضور  1رزورسینول 

 TLCوسط تدرجه سانتیگراد واکنش دادیم. روند انجام واکنش  110دقیقه در حمام روغن و در دمای   20مدت 

گرم  وسط آبتیان واکنش مخلوط واکنش تا دمای اتاق سرد و جهت انحالل کاتالیزور، رسوب کنترل شد. پس از پا

ست آمدند. در درصد به د 95با بهره ی   4dشسته شد. سپس رسوب روی صافی در اتانول داغ متبلور گردید و محصول

ه منجر به تولید دقیق 300دت درجه سانتیگراد و به م 130صورتی که این واکنش در شرایط بدون کاتالیزور در دمای 

ق شمای ت و طبمحصول نشد. از این رو مشتقات مختلف بنز آلدهید تحت شرایط بهینه شده مورد استفاده قرار گرف

دقیقه به دست آمدند. کل نتایج  35تا  10دت زمان درصد در م 90-98با بهره ی  4a-4jزیر محصوالت و محصوالت 

ا با توجه به کربوکسیالت ه-3-رومنک-H4-یدروکسیه-7-آریل-4-ینوآم-2لبه دست آمده از سنتز مشتقات آلکی

 آمده است. 1و در جدول  2واکنش کلی در شکل 

 

                                                         
1 Albadi 
2 Cytotoxic 
3 Perforin 
4 Etoposide. 
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 کربوکسیالت-3-کرومن-H4-یدروکسیه-7-آریل-4-آمینو-2نتز مشتقات آلکیلس -2شکل 

 
 کربوکسیالت-3-کرومن-H4-وکسیهیدر-7-آریل-4-آمینو -2سنتز مشتقات  -1جدول 

  نقطه ذوب گزارش شده

° C 
 ردیف محصول min R Ar  زمان  بازده)%( C ° نقطه ذوب

 218-220  90 20 Et 4-ClC6H4 4a 1 

 231-230  98 15 Me PH 4b 2 

 228-229  90 15 Me 4-BrC6H4 4c 3 

[77 ]219-221  217-219  95 20 Et PH 4d 4 

[77 ]191-194  197-199  90 20 Et 4-OMe C6H4 4e 5 

 227-229  92 15 Me 4-ClC6H4 4f 6 

 232-234  95 20 Me 3-BrC6H4 4g 7 

 219-221  90 15 Et 4-BrC6H4 4H 8 

 211-213  95 10 Et 4-FC6H4 4i 9 

 191-192  95 20 Me 2-ClC6H4 4j 10 
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-H4-یدروکسیه-7-آریل-4-مینوآ -2رخی از مشتقات آلکیل بمشخصات طیفی -2-1

  سیالتکربوک-3-کرومن
 

  4aکربوکسیالت-3-رومنک-H4-یدروکسیه-7-کلروفنیل( -4)-4آمینو -2مشخصات طیفی اتیل  -

O

CO2Et

NH2HO

Cl

 
 

Ethyl 2-amino-4-(4-chlorophenyl)-7-hydroxy-4H-chromene-3-carboxylate 

.1: 3417, 3302 , 1661. 1629, 1505,1161-IR( KBr) cm 
), 3.92 (, 2H, q, J = 7.2 Hz, 3): δ (ppm):  1.03 (3H, t, J = 7.2Hz, CH6d-H NMR(400 MHz, DMSO1

6); 6.94 -= 2.0 Hz, HJ = 8.0 Hz, J 8); 6.45 (1H, dd, -= 2.0 Hz, HJ ), 4.78 (1H, s, CH), 6.42(1H, d, 2OCH

(1H, d, J = 8.0 Hz, H-5); 7.13 (2H, d, J = 8.4 Hz, Ar-H); 7.25 (2H, d, J = 8.4 Hz, Ar-H); 7.62 (2H, br. s, 

).); 9.67 (1H, s, OH2NH 

): δ (ppm): 15.9, 60.2, 77.7, 103.7, 113.8, 117.7, 129.7, 130.4, 131.4, 6d-C NMR(100MHz, DMSO13

131.8, 150.5, 158.5, 162.5, 170. 

  

 4bکربوکسیالت-3-رومنک-H-4نیلف-4-هیدروکسی -7 -آمینو -2مشخصات طیفی متیل -

O

CO2Me

NH2HO 
 

Methyl 2-amino-7-hydroxy-4-phenyl-4H-chromene-3-carboxylate 

.and OH), 1664 (C=O), 1617, 1504, 1159 2: 3418, 3306, and 3227 (NH1–IR( KBr)cm 

= 2.0 J H, s, CH); 6.43 (1H, d, ); 4.79 (13): δ (ppm): 3.49 (3H, s, OCH6d-H NMR(400 MHz, DMSO1

Hz, H-8); 6.47 (1H, dd J = 8.3 Hz, J = 2.0 Hz, H-6); 6.99 (1H, d, J = 8.3 Hz, H-5); 7.08 (1H, t, J = 7.2 

); 9.60 2H); 7.60 (2H, br. s, NH-= 7.6 Hz, ArJ  H); 7.20 (2H, t,-= 7.3 Hz, ArJ H); 7.14 (2H, d, -Hz, Ar

(1H, s, OH). 

 

): δ (ppm):  50.4, 76.3, 102.4, 112.0, 116.9, 125.7, 126.7, 128.2, 6d-C NMR(100MHz, DMSO13

129.6, 148.4, 149.1, 156.6, 161.2, 161.2, 169.6. 
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 4cکربوکسیالت-3-رومنک-H4-یدروکسیه-7-برمو فنیل( -4)-4-آمینو -2مشخصات طیفی متیل -

O

CO2Me

NH2HO

Br

 
 

Methyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)-7-hydroxy-4H-chromene-3-carboxylate 

. and OH), 1666 (C=O), 1616, 1503, 1150 2: 3438, 3322, and 3019 (NH1–IR( KBr)cm 

 

= J ); 4.80 (1H, s, CH); 6.44 (1H, d, 3): δ (ppm):  3.50 (3H, s, OCH6d-H NMR(400 MHz, DMSO1

2.4 Hz, H-8); 6.48 (1H, dd, J = 8.4 Hz, J = 2.4 Hz, H-6); 6.99 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-5); 7.10 (2H, d, J = 

).); 9.62 (1H, s, OH2H); 7.62 (2H, br. s, NH-= 8.4 Hz, ArJ H); 7.40 (2H, d, -Hz, Ar 8.4 
 

): δ (ppm):  50.9; 76.4; 102.6; 112.7; 116.7; 119.2; 129.5; 130.2; 6d-C NMR(100MHz, DMSO13

131.6 (2C); 148.4; 149.5; 157.4; 161.6; 169.0. 

 

 4dکربوکسیالت-3-کرومن-H-4نیلف-4-هیدروکسی-7-آمینو -2مشخصات طیفی اتیل  -

OHO

COOEt

NH2 
 

Ethyl 2-amino-7-hydroxy-4-phenyl-4H-chromene-3-carboxylate 

.1626, 1505, 1158and OH), 1662(C=O),  2: 3423, 3307, (NH1–IR( KBr)cm 

= 6.4 Hz, J ); 3.90(2H, q, 3= 6.4 Hz, CHJ ): δ (ppm): 1.01 (3H, t, 6d-H NMR(400 MHz, DMSO1

5); -= 8.0 Hz, HJ 6); 6.94 (1H, d, -= 8.0 Hz, HJ 8); 6.43 (1H, d, -); 4.75 (1H, s, CH); 6.40 (1H, s, H2OCH

).); 9.60 (1H, s, OH2NHH); 7.57 (2H, br. s, -5H, m, Ar( 7.25–7.02 

): δ (ppm):  15.8; 60.1; 78.2; 103.7; 113.7; 113.8; 118.3; 127.3; 6d-C NMR(100MHz, DMSO13

128.5; 129.7; 131.4; 150.2; 150.6; 158.3; 162.6; 170.0. 
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 بحث و نتیجه گیری

 4d سازی شرایط واکنش برای سنتز ترکیب بهینه  -3-1

درجه سانتیگراد، در حضور کاتالیزور های مختلف بررسی  130ر شرایط بدون حالل و دمای واکنش مدل د

ساعت هیچ  5درجه سانتیگراد بعد از گذشت  130شد. ابتدا در غیاب کاتالیزور، در شرایط بدون حالل و در دمای 

تنگستو الیزور های (. همچنین حرارت دادن مخلوط واکنش در حضور کات1، ردیف 1-3محصولی دیده نشد )جدول 

 2مول درصد( تحت همان شرایط مقدار بسیار کمی محصول تولید نمود )جدول  5و سریم سولفات ) فسفریک اسید

مول درصد( انجام دادیم که نتایج  5(. سپس واکنش را در حضور کاتالیزور بازی دی متیل آمینو پیریدین )2،3ردیف 

( کاتالیزور مناسب جهت سنتز این 2جه به نتایج به دست آمده از جدول )(. با تو4، ردیف 2خوبی را نشان داد )جدول 

ترکیبات سدیم کربنات بوده و ادامه بهینه سازی واکنش مدل در حضور این کاتالیزور انجام می گیرد. ازآنجا که 

ین، در دمای کاتالیزور نقش موثری در پیشرفت واکنش دارد، واکنش مدل با مقادیر مختلف از دی متیل آمینو پیرید

 20های مختلف و تحت شرایط با حالل و بدون حالل بهینه شد. نتایج نشان می دهند که، بهترین شرایط استفاده از 

(. همچنین این واکنش در شرایط  15، ردیف 2درجه سانتیگراد می باشد )جدول  110مول درصد کاتالیزور و دمای 

آب، اتانول، متانول، اتیل استات و دی کلرو متان بررسی شد، طبق بدون حالل و در حضور حالل های مختلف از جمله 

 این آزمایشات بهترین شرایط برای انجام این واکنش شرایط بدون حالل می باشد. 

 اللحالل و بدون حبا کاتالیزور های مختلف و بهینه سازی مقدار کاتالیزور، دمای واکنش و شرایط با  4dسنتز ترکیب  2جدول 

مقدارکاتالیزور  حالل ْ(Cدما ) (min)زمان  )%(بازده 
(mol%) 

 ردیف کاتالیزور

__  300 130 __ __  1 بدون کاتالیزور 

 2 تنگستو فسفریک اسید 5 __ 130 180 جزئی

 3 سریم سولفات 5 __ 130 240 جزئی 

 4 دی متیل آمینو پیریدین 5 __ 130 30 70

 5 دی متیل آمینو پیریدین 5 __ 80 40 60

 6 دی متیل آمینو پیریدین 5 __ 110 35 70

 7 دی متیل آمینو پیریدین 5 __ 140 35 70

 8 دی متیل آمینو پیریدین 10 __ 80 35 65
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 9 دی متیل آمینو پیریدین 10 __ 110 30 75

 10 دی متیل آمینو پیریدین 10 __ 140 30 74

 11 دی متیل آمینو پیریدین 15 __ 80 30 70

ی متیل آمینو پیریدیند 15 __ 110 30 82  12 

 13 دی متیل آمینو پیریدین 15 __ 140 25 80

 14 دی متیل آمینو پیریدین 20 __ 80 25 84

 15 دی متیل آمینو پیریدین 20 __ 110 20 95

 16 دی متیل آمینو پیریدین 20 __ 140 20 94

 17 دی متیل آمینو پیریدین 25 __ 80 35 82

آمینو پیریدین دی متیل 25 __ 110 30 94  18 

 19 دی متیل آمینو پیریدین 25 __ 140 30 94

50 60 Reflux O2H 20 20 دی متیل آمینو پیریدین 

85 35 Reflux OH3CH 20 21 دی متیل آمینو پیریدین 

80 35 Reflux OH5H2C 20 22 دی متیل آمینو پیریدین 

78 40 Reflux 5H2C2CO3CH 20 23 دی متیل آمینو پیریدین 

72 35 Reflux 2Cl2CH 20 24 دی متیل آمینو پیریدین 

 

 نتیجه گیری  -3-2
جه ز مورد تویر باسنتز ترکیبات هترو سیکل مشتق از پیران و پیریمیدین به دلیل خواص بیولوژیکی فراوان از د

ن اشد. در ایمی بن شیمیدانان بوده است. لذا پیداکردن مسیر سنتزی مناسب از جمله اولویت های مورد نظر شیمیدانا

ز کاتالیزور بازی دی ا کربوکسیالت  -3-کرومن -H 4 -هیدروکسی-7-آریل-4 -مینوآ-2رساله برای سنتز مشتقات 

یر رتر از سال موثمتیل آمینو پیریدین استفاده شده است. استفاده از دی متیل آمینو پیریدین تحت شرایط بدون حال

 ن است. ازلرو متاحالل های مانند اتانول، متانول، اتیل استات و دی کسیستم ها مثل دی متیل آمینو پیریدین در 

 رفه بودن،ن به صمزایای این روش می توان به سنتز ترکیبات جدید، سازگاری بامحیط زیست، جداسازی آسان، ، مقرو

 .افزایش بازده و سرعت باالتر اشاره کرد
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