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علمي ـ پژوهشي

روشي مؤثر براي سنتز ماده اوليه دارويي آداپالن
با استفاده از نانوذرههاي روي
+

محمدهادی قاسمی ،الهه کوثری*

گروه مستقل شيمی ،دانشگاه صنعتی اميرکبير ،تهران ،ايران

چكيده :در اين پژوهش سنتز ماده اوليه دارويی آداپالن در مقياس آزمايشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است.
تالش ما در اين پژوهش روی کاتاليز مرحله کوپلينگ کربن-کربن که از مرحلههای دشوار و کليدی در سنتز آداپالن
است ،با حذف منيزيم و با استفاده از نانوذرههای روی ( )Zn NPsمتمرکز شده است .استفاده از نانوذرههای روی
در مقايسه با حالت پودری آن با افزايش چشمگيری در بازده واکنش کوپلينگ کربن ـ کربن همراه است.
با بهکارگيری واکنشگرهای  -5(-1برومو-2-متوکسی فنيل) آدامانتان و متيل -6برومو-2-نفتوآت در حضور
نانوذرههای روی در حالل تتراهيدروفوران خشک و سپس افزودن کاتاليست ) NiCl(II)(DPPEبهترين نتيجهها
به دست آمد .با جايگزينی نانوذرههای روی به جای منيزيم ،اين واکنش قابل افزايش به مقياسهای باالتر است.
واژههاي كليدي :آداپالن؛ نانوذرههای روی؛ سنتز؛ کوپلينگ کربن-کربن.
KEYWORDS: Adapalene; Zinc Nanoparticles; Synthesis; C-C Coupling.

مقدمه

كاتاليستهاي نانوذره در سنتز مواد شيميايي مورد توجه زيادي
واقع شدهاند ،زيرا سطح تماس بااليي نسبت به فلز توده دارند كه
با افزايش زياد در فعاليت و انتخابگري ،باعث كارايي بيشتر آنها
در فرايندهاي كاتاليستي ميشود [ .]1نانوذرههاي روي ()Zn NPs
و كامپوزيتهاي آن در صنايع گوناگون مانند زيستپزشکي،
پوششهاي ضد باكتري ،سلولهاي خورشيدي ،روانكارها،
آرايشي ـ بهداشتي و كاتاليز داراي كاربردهاي فراوان هستند [.]2
با وجود روشهاي فيزيکي براي توليد نانوذرههاي روي ،همچنان
روشهاي سنتز شيميايي به دليل سادگي نسبي روش و همچنين
امکان دسترسي به نانوذرهها در فاز محلول يا سوسپانسيون،
برتري دارند [ .]3بنابراين در اين پژوهش از نانوذرههاي روي
كه به روش سنتز شيميايي توليد شدهاند براي واكنش كوپلينگ
*عهده دار مكاتبات
علمي ـ پژوهشي

كربن ـ كربن در سنتز آداپالن استفاده شد .ماده اوليه دارويي آداپالن
يکي از پذيرندههاي نسل جديد سنتزي براي رتينوئيدها بوده و
در درمان آكنه و ديگر بيماريهاي پوستي مؤثر است .اين ماده اوليه
دارويي مشتق نفتوئيک اسيد از سال  1991ميالدي به بازارهاي دارويي
عرضه شد و طي  4مرحله كلي سنتز ميشود (شکل :]4-11[ )1
مرحله سوم سنتز ماده اوليه دارويي آداپالن مشتمل بر تشکيل
واكنشگر گرينيارد تحت شرايط بدون آب و سپس واكنش كراس-
كوپلينگ در حضور كاتاليستهاي فلزهاي واسطه پاالديوم ،نيکل
و روي است .از آنجا كه اين مرحله در شرايط سخت بدون آب
و در حضور كاتاليستهاي سمي و گران بوده و از سويي
داراي راندمان كمي ميباشد ،تالش ميشود با بهكارگيري
ابتکارهايي شرايط و راندمان واكنش بهبود يابد .در مجموع،
+E-mail: kowsarie@aut.ac.ir
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شکل 1ـ مرحلههای سنتز آداپالن با شروع از -4بروموفنول به عنوان ماده اوليه.
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شکل 2ـ راهبردهای اساسي در سنتز متيل استر آداپالن.

دو روش اساسي در سنتز آداپالن گزارش شده است كه شامل
كوپلينگ حلقههاي بنزني و نفتالني به روشهاي كوپلينگ
سوزوكي ـ مياورا و كوپلينگ نگيشي در مرحله سوم است (شکل .)2
در ادامه به اختصار هر دو روش بيان ميشود.
کوپلينگ نگيشي در سنتز آداپالن

مطابق پتنت  ،US4717720طي واكنش كوپلينگ بين مشتق
منيزيم ،ليتيوم يا روي از تركيب ( )Iبا تركيبي با فرمول ( )IIدر
حالل بيآب و در حضور كاتاليست فلز واسطه يا كمپلکسي از آن،
متيل استر آداپالن ( )IIIسنتز ميشود (شکل .]4[ )3
تركيب  Iبه مشتق منيزيم ،ليتيوم و يا روي تبديل شده
و با تركيب  IIدر حضور كاتاليست نيکل در واكنش كوپلينگ نگيشي،
واكنش ميدهد .كاتاليست بهكاررفته ،شامل تركيبهاي مشتق از
نيکل يا پاالديوم و به ويژه تركيبهاي نيکل( )IIكلريد با
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فسفينهاي گوناگون است .واكنش كوپلينگ معموال در دماهاي
بين  -21°Cتا  +31°Cدر حالل بيآب مانند ديمتيلفرماميد يا
تتراهيدروفوران انجام ميشود .در اين واكنش 2ـ (1ـ آدامانتيل) ـ
 4ـ بروموانيسول ابتدا به تركيب آلي منيزيوم و سپس با استفاده از
تركيب روي كلريد ،به تركيب تركيب آلي روي تبديل ميشود.
سپس با بهكارگيري كاتاليست فلز واسطه مانند پاالديوم يا نيکل يا
يکي از كمپلکسهاي آنها با فسفينهاي گوناگون ،با -1برومو-
-2متيل نفتوآت واكنش ميدهد .با كاملشدن واكنش ،مخلوط
به آب افزوده ميشود و سپس با ديكلرومتان استخراج ميشود.
پس از خشکشدن ،با كروماتوگرافي ستوني (حالل :هپتان ،%01
دي كلرومتان  )%31خالصسازي شده ،در حالل اتيل استات با راندمان
 %07نوبلور ميشود .همچنين در پتنت ،US 2009/0131713A1
متيل استر آداپالن طي كوپلينگ نگيشي از -1برومو-2-نفتوآت
سنتز شد (شکل .]5[ )4
علمي ـ پژوهشي
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شکل 6ـ کوپلينگ نگيشي در پتنت .US4717720
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شکل 5ـ کوپلينگ نگيشي در سنتز آداپالن با شروع از -5بروموانيسول در پتنت US2009/0131713A1

به منظور كنترل واكنش و كاهش ميزان گرماي آزادشده،
كاتاليست نيکل ( ) IIحاوي ليگاند پيش از افزايش -1برومو-2-
نفتوآت به -5(-1برومو-2-متوكسي فنيل) آدامانتان افزوده ميشود.
افزايش متيل -1برومو -2-نفتوآت به سوسپانسيوني از مشتق
آلي روي و كاتاليست ،ميزان گرمادهي واكنش و درنتيجه آن،
خطرهاي ناشي از توليد گرماي زياد در مقياس صنعتي را
كاهش ميدهد .همچنين  ،مرحله اول اين فرا يند نسبت به
فرايند همانند در پتنت  US4717720از دشواري كمتري
برخوردار است .فراورده با فيلتراسيون از مخلوط واكنش
جدا ميشود و ديگر ن يازي به استفاده از حالل ديكلرومتان
براي جداسازي نيست .استفاده از حالل ديكلرومتان افزون بر
مالحظههاي زيست محيطي و سميت باال ،باعث استخراج
ناخالصيها به همراه فراورده از مخلوط واكنش ميشود .حالل
آلي شامل تركيب هيدروكربني آروماتيک ،كتون ،اتر ،الکل،
استر ،آ ب و يا مخلوطي از آن ها است .بنابراين ديگر نيازي
به خالصسازي از طريق كروماتوگرافي ستوني نيست .حالل خوب
براي تبلور دوباره شامل متيلاتيل كتون و مخلوطي از
تتراهيدروفوران و آب است.
علمي ـ پژوهشي

کوپلينگ سوزوکي ـ مياورا در سنتز آداپالن

در پتنت  ،WO 2008/126104A2متيل استر آداپالن از
حدواسط 3ـ آدامانتيل ـ  4ـ متوكسي فنيل پتاسيم تري فلوئورو
بورات در يک حالل قطبي سنتز شد .اين تركيب در واكنش
كوپلينگ سوزوكي ـ مياورا به خوبي وارد واكنش ميشود و بنابراين
براي سنتز آداپالن حدواسط مناسبي به شمار ميرود (شکل .]1[ )5
نمکهاي پتاسيم اورگانوتري فلوروبوراتها ،جامدهايي بلورين
هستند كه در هوا پايدارند و به رطوبت حساسيت ندارند .بنابراين
تا مدت زمان زيادي بدون تغيير در كيفيت ذخيره ميشوند .اين امر
باعث شده تا استفاده از آنها براي توليد و استفاده در مقياس
صنعتي مناسب باشد .برتري ديگر اين پتنت سنتز مستقيم آداپالن
با استفاده از  1ـ برومو ـ  2ـ نفتوئيک اسيد به عنوان ماده اوليه
با حذف مرحله هيدروليز استر ميباشد .همچنين در مرحله
كوپلينگ ،از كاتاليست پاالديوم روي كربن استفاده شده است.
اين كاتاليست به راحتي در دسترس بوده و ارزانتر از ديگر
كاتاليستهاي پاالديوم است كه در آن از برخي ليگاندهاي گران
استفاده شده است .در اين پتنت همچنين روشي براي تهيه
حدواسط نمک پتاسيم تري فلوروبورات ارايه شده است.
54

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

محمد هادی قاسمي و الهه کوثری

1. n-BuLi / B(i-PrO)3
THF / -55 oC
)2. HCl (1.2 N
30 min / 25-30 oC
3. KHF2 / 25-30 oC

OMe
83%

دوره  ،63شماره 3693 ،2

3-adamantyl-4-methoxyphenyl
potassium trefluoroborate

OMe

- +
BF3 K

Br
)2-(1-Adamantyl4-Bromoanisole

)1. Pd / C (5%
2. KOH / H2O
Reflux / 10 h
)3. HCl (1.2 N

CO2 H

OMe
CO2 Me

68-72%

+
Br

MeO

- +
BF K
3

Adapalene

شکل  4ـ کوپلينگ سوزوکي ـ مياورا در سنتز آداپالن در پتنت .WO2008/126104A2
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شکل  3ـ کوپلينگ سوزوکي ـ مياورا در سنتز آداپالن در پتنت .US7345189

انجام واكنش در بازهي دمايي بين  -11 °Cتا  ،-41 °Cو استفاده
از پتاسيمهيدروژنديفلوئوريد گران از جمله عيبهاي اين روش
براي مقياس صنعتي هستند.
همچنين در پتنت ،US7345189از حدواسطهاي آلکيل استر
 1ـ هيدروكسي ـ  2ـ نفتوئيک اسيد در سنتز متيل استر آداپالن
استفاده شده است كه نسبت به حدواسطهاي ديگر ،تركيباتي
در دسترس و ارزان بوده ،راندمان خوبي در استفاده از اين تركيبها
به عنوان ماده اوليه گزارش شده است (شکل .]0[ )1
كاتاليست شامل نمک نيکل( )IIبا ليگاند آلي و يک عامل بازي
است .تركيب آلي بور  Iاز واكنش -1(-3آدامانتيل)-4-متوكسي-1-
بروموبنزن با -nبوتيل ليتيوم و سپس واكنش با تري آلکيل بورات
به دست ميآيد .همچنين از تبديل -1(-3آدامانتيل)-4-متوكسي-1-
بروموبنزن به واكنشگر گرينيارد و افزايش تريآلکيل بورات ،تركيب
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آلي بور  Iبه دست ميآيد .تركيب  IIنيز از استر - 1هيدروكسي-2-
نفتوئيک اسيد سنتز ميشود (شکل .)0
البته -1(-3آدامانتيل)-4-متوكسي-1-بروموبنزن و -1
هيدروكسي-2-نفتوئيک اسيد به صورت تجاري در دسترس
هستند .يکي از برتريهاي اين روش ،دسترسي به فراوردهي
بلوريشکل و يا نمکهاي آن با خلوص باال ( )%95-99است.
بخش تجربي
تهيه مواد و تکنيکهاي شناسايي

مواد اوليه شيميايي و حاللها از شركت  Merckو
 Aldrichتهيه شده و بدون خالصسازي مصرف شدند .پيشرفت
واكنش به وسيله كروماتوگرافي اليه نازک ( )TLCروي سيليکاژل
 11مش دنبال شد .از المپ  UV-Visibleبا ويژگيهاي
Sigma-
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شکل 4ـ سنتز ترکيب حدواسط آلي بور.

 G&F 254/315 nmبراي آشکار نمودن لکهها استفاده شد .دماي
ذوب فراوردههاي آلي به وسيله دستگاه نقطه ذوب Buchi535
اندازهگيري شد .از دستگاه  NMRمدل Brucker Avance DPX
براي شناسايي هيدروژن و كربن فراورده استفاده شد ()411 MHz
و تترامتيل -سيالن ( )TMSبه عنوان استاندارد داخلي به كار
گرفته شد .براي بررسي طيفهاي فروسرخ از دستگاه
اسپکتروفتومتر انتقال فوريه مدل  BRUKER EQUINOX55با
استفاده از قرص  KBrاستفاده شد .براي انجام آزمايشها نيز از
يک گرمكن مغناطيسي و بالنهاي شيشهاي  511 ،251 ،51و
 1111ميليليتر به همراه تجهيزهاي مربوطه استفاده شد .پس از مطالعه
و بررسي روشهاي سنتز ماده اوليه دارويي آداپالن از مقالهها و
پتنتها و انتخاب بهترين روش با در نظر گرفتن مالحظههاي
اقتصادي و دسترسي به مواد شيميايي ،مواد اوليه و حاللهاي
شيميايي مورد نياز تهيه شد .در اين پژوهش تالش شد با استفاده
از كاتاليست نانوذره ،مرحله دشوار از مراحل سنتز آداپالن (كوپلينگ
كربن-كربن) انجام شود.
سنتز نانوذرههاي روي ()Zn-NPs

نانوذرههاي روي با توجه به روش ارايهشده در منابع ،با اندكي
تغيير سنتز و آناليز شدند [ .]11بدين ترتيب كه در يک بالن
 251ميليليتري  3دهانه مجهز به كندانسور و همزن مکانيکي تحت
جريان گاز نيتروژن ،روي ( )IIكلريد بيآب ( 2/03گرم 21 ،ميليمول)
و سديم بوروهيدريد ( 1/51گرم 41 ،ميليمول) به  111ميليليتر
تولوئن افزوده شده ،به مدت  24ساعت رفالكس ميشود .در خالل
علمي ـ پژوهشي

واكنش حبابهاي گاز ايجاد ميشود .پس از سردشدن ،رسوبهاي جامد
با سينترگلس فيلتر ميشود .به منظور حذف نمک سديم كلريد
تشکيلشده در واكنش و ديگر ناخالصيهاي احتمالي ،رسوبها
دوبار و هربار با  51ميليليتر متانول سرد شسته ميشود.
باقيمانده خاكستريرنگ در دماي  91°Cتحت خالء به مدت
 4ساعت خشک ميشود تا نانوذرههاي روي ( )Zn-NPsبه دست آيد.
سنتز آداپالن در مقياس افزايشيافته

در اين مرحله پس از مطالعه و تحليل انواع روشهاي سنتز
آداپالن در مقالهها و پتنتهاي مرتبط ،آداپالن طي  4مرحله مطابق
شکل  7سنتز شد.
مرحله  :1سنتز 1ـ ( 5ـ برومو ـ  2ـ متوکسي فنيل) آدامانتان ()A

در يک بالن  251ميليليتري مجهز به همزن مغناطيسي و
كندانسور 15/2 ،گرم -1آدامانتانول ( 111ميليمول) به  51ميليليتر
ديكلرومتان تحت جريان نيتروژن افزوده ميشود 1/4 .گرم
سولفوريک اسيد غليظ همراه با همزدن شديد به آهستگي
افزوده ميشود .سپس  12/3گرم استيک انيدريد ( 121ميليمول)
به تدريج به مخلوط واكنش افزوده ميشود .همزدن به مدت
يک شب در دماي محيط ادامه يافته 5 ،گرم سولفوريک اسيد غليظ
به آن افزوده ميشود كه با افزايش جزئي دما همراه است 17/0 .گرم
 4ـ بروموانيسول ( 111ميليمول) در دماي محيط به مخلوط
واكنش افزوده شده ،همزدن به مدت  24ساعت ديگر ادامه مييابد.
 51ميليليتر اتانول افزوده شده و  1ساعت ديگر در دماي محيط
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B
COOMe

OMe

OMe

H2SO4 / (CH3CO)2O
CH2Cl2

Zn NPs / THF

Br

OH

OMe
+

NiCl2(DPPE) / 2h / r.t
MgZnBr

Br

Br

A

4-bromoanisole

CO2Me NaOH / THF
Reflux / 6h

CO2Na

CO2H

1-adamantanol

HCl

MeO

MeO
6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic acid
][adapalene

D

MeO
]6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl2-naphthoic acid methyl ester
][Adapalene Methyl ester

E

C

شکل  4ـ سنتز آداپالن با شروع از بروموانيسول و آدامانتانول.

به شدت همميخورد تا رسوبهاي فراورده تشکيل شود .فراورده
جامد با صاف كردن جمعآوري شده ،با اتانول مطلق شسته ميشود.
پس از خشکكردن در آون خالء در دماي محيط به مدت
 12ساعت 24/1 ،گرم فراورده  Aبا نقطه ذوب  142-141 °Cو
راندمان ( % 05از -1آدامانتانول) به دست ميآيد.
مرحله 2و :3سنتز متيل استر آداپالن ( )Cبا استفاده از سامانه

 25ميليليتر آب به باقيمانده افزوده شده ،مخلوط واكنش حدود
 15دقيقه همميخورد .با  2×31ميليليتر ديكلرومتان استخراج شده،
فازهاي آلي ادغامشده با سديمسولفات خشک ميشود و تحت خال
تغليظ ميشود .باقيمانده جامد در اتيل استات نوبلور ميشود
تا  1/90گرم فراورده جامد سفيدرنگ متيل استر آداپالن C
با نقطه ذوب  221-222 °Cو راندمان ( %91با در نظر گرفتن
متيل  1ـ برومو ـ  2ـ نفتوآت  Bبه عنوان ماده اوليه) به دست آيد.

کاتاليستي نانوذره روي

در يک بالن  51ميليليتري دودهانه مجهز به كندانسور ،قيف
قطرهچکان و همزن مغناطيسي تحت جريان گاز نيتروژن1/39 ،
گرم ( 1ميليمول) نانوذرههاي روي ( )Zn-NPsبه  21ميليليتر
تتراهيدروفوران خشک افزوده ميشود .با افزودن چند قطعه بلور يد،
مخلوط واكنش به مدت  31دقيقه در دماي  51 °Cهمميخورد.
به كمک قيف قطرهچکان ،محلولي از  1/11گرم -5(-1برومو-2-
متوكسي فنيل) آدامانتان ( 5 ،Aميليمول) در  5ميليليتر
تتراهيدروفوران خشک به مدت  15دقيقه افزوده ميشود و
به مدت  4ساعت ديگر در همان دما همميخورد .پيشرفت واكنش
با  TLCكنترل ميشود .سپس سرد شده 1/15 ،گرم 1و-2
[بيس(دي فنيل فسفينو) اتان] ديكلرونيکل( )IIو به دنبال آن
 1/11گرم متيل -1برومو-2-نفتوآت ( 4 ،Bميليمول) به مخلوط
واكنش افزوده ميشود و به مدت  2ساعت ديگر در دماي اتاق
هم ميخورد .سپس مخلوط واكنش تحت خالء تغليظ ميشود.
45

مرحله  :4سنتز آداپالن ()E

در يک بالن  25ميلي ليتري ته گرد مجهز به كندانسور و
هم زن مغناطيسي 1/75 ،گرم متيل استر آداپالن ( 2ميليمول)
به دست آمده از مرحله پيش به  11ميلي ليتر تتراهيدروفوران
و  2ميليليتر محلول سود  2موالر اضافه شده ،به مدت  12ساعت
رفالكس مي شود .سپس با افزايش  21ميلي ليتر آب به آن،
تتراهيدروفوران در دماي  71 °Cتبخير ميشود .پس از خنکشدن
تا  ،15 °Cبلورهاي فراورده  Dصاف شده ،تحت خال در دماي
 51 °Cخشک ميشود 1/7 .گرم نمک سديم آداپالن با راندمان
 %92به دست مي آيد .سپس در يک بالن  25ميلي ليتري
دودهانه مجهز به كندانسور ،قيف قطره چکان و هم زن
مغناطيسي 1/7 ،گرم نمک سديم آداپالن  Dبه دست آمده از
مرحله پيش ( 1/75ميلي مول) به  7ميلي ليتر تتراهيدروفوران و
 2ميليليتر آب افزوده شده ،تا انحالل كامل مواد رفالكس ميشود.
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جدول 3ـ بهينهسازی سنتز متيل استر آداپالن.

شماره
1
2
3
4
5
1
0
7
9
11
11
12
13

كاتاليست 1

حالل

Magnesium Powder

THF

كاتاليست 2
-

Magnesium Powder

THF

NiCl2 (DPPE) 1

Zinc Powder

THF

-

Zinc Powder

THF

)NiCl2 (DPPE

Zn NPs 2

THF

)NiCl2 (DPPE

Zn NPs

THF

NiCl2 (PPh3)2 3

Zn NPs

THF

)NiCl2 (DPPE

Zn NPs

THF

)NiCl2 (DPPE

Zn NPs

Toluene

)NiCl2 (DPPE

Zn NPs

Toluene:THF 51:51

)NiCl2 (DPPE

Zn NPs

DMF

)NiCl2 (DPPE

Zn NPs

CH2Cl2

)NiCl2 (DPPE

Zn NPs

EtOAc

)NiCl2 (DPPE

به محلول بهدست آمده ،محلول آبي استيک اسيد %5
(وزني/وزني) از قيف قطره چکان تا  pH=1با كنترل دما
( )11-01 °Cاضافه ميشود .پس از سردشدن ،رسوبهاي
به دست آمده با آب شسته مي شود و در تتراهيدروفوران نوبلور
ميشود .سپس در دماي  51-11 °Cتحت خالء خشک شده تا
 1/13گرم آداپالن با راندمان  %72و نقطه ذوب  321-322 °Cو
خلوص  ) HPLC( %99به دست آيد .به منظور بهينه سازي سنتز
متيل استر آداپالن ( )Cبا استفاده از سامانههاي كاتاليستي،
اين واكنش تحت شرايط گوناگون انجام شد كه نتيجههاي آن
در جدول  1آمده است.
نتيجهها و بحث

بهترين نتيجهها با به كارگيري واكنشگرهاي  A:Bبا نسبت
مولي  1/25 : 1در حضور نانوذرههاي روي در حالل
تتراهيدروفوران و سپس افزودن كاتاليست )NiCl2 (DPPE
به دست آمد (جدول  ،1شماره  .) 7انجام واكنش با استفاده از
پودر روي تجاري در اندازه ميکرومتري ،داراي بازده كمتري
است (جدول  ،1شماره 3و .) 4استفاده از پودر منيزيم نيز داراي
نتيجههاي مشابهي است .استفاده از كاتاليست  NiCl2داراي
ليگاند آلي در مرحله دوم اين واكنش حياتي است و واكنش
كوپلينگ كربن ـ كربن در غياب اين كاتاليست انجام نميشود
(جدول  ،1شماره 1و .) 3هرچند تري فنيل فسفين ( )PPh3ليگاند
علمي ـ پژوهشي

نسبت مولي
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1/5 : 1
1/25 : 1
1/25 : 1
1/25 : 1
1/25 : 1
1/25 : 1
1/25 : 1

A:B

بازده
50
31
15
43
91
91
20
04
45
24
33

به نسبت خوبي براي استفاده در كاتاليست نيکل ( )IIاست
(جدول  ،1شماره  ،)1اما با بهكارگيري 1و 2ـ بيس (ديفنيل
فسفينو) اتان ( ،)DPPEنتيجههاي بسيار بهتري به دست ميآيد
(جدول  ،1شماره  .) 5حالل مورد استفاده در مرحله اول نقش
بسيار مهمي بازي مي كند .به دليل حساسيت واكنشگر به آب و
رطوبت هوا ،اين واكنش بايد در حالل خشک و تحت گاز بياثر
انجام شود .از طرفي به دليل ماهيت شديدا قطبي حدواسط روي
ايجادشده در واكنش ،حالل بايد قطبي بدون پروتون باشد.
بنابراين از بسياري از حاللهاي پروتوندار قطبي مانند الکلها،
اسيدها و آمينها نمي توان استفاده نمود .استفاده از حالل بدون
پروتون غير قطبي تولوئن در واكنش نيز با بازده كم همراه است
(جدول  ،1شماره  .)9از حاللهاي بدون پروتون و قطبي
ديمتيل فرماميد ،تتراهيدروفوران ،ديكلرومتان و اتيلاستات
براي واكنش مرحله نخست استفاده شد كه از آن ميان،
استفاده از ديمتيلفرماميد ،ديكلرومتان و اتيل استات با بازده
كمتري همراه است (جدول  ،1شمارههاي  .)11-13بهترين
نتيجهها با استفاده از تتراهيدروفوران به عنوان حالل امکانپذير
است .با استفاده از مخلوط تولوئن و تتراهيدروفوران (،)51 : 51
افزايش نسبي در بازده خواهيم داشت (جدول  ،1شماره .)11
به نظر ميرسد اين به دليل ايجاد نقطه آزئوتروپيک ميان دو حالل
و افزايش دماي مخلوط واكنش باشد .در مجموع با توجه به
جدول  1و نتيجههاي بهدست آمده از واكنشهاي بهينهسازي
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H on 1-adamantyl), 3.46 (3 H, s, H on ArOCH3), 3.88 (3
H, s, H on COOCH3), 7.13 (1 H, d, J = 8.4 Hz, H on
phenyl ring), 7.59 (1 H, d, J = 2.0 Hz, H on phenyl ring),
7.66 (1 H, dd, J = 8.4 Hz, J = 2.0 Hz, H on phenyl ring),
7.90 (1 H, dd, J = 8.8 Hz, J = 1.6 Hz, H on naphthyl
ring), 7.99 (1 H, dd, J = 8.8 Hz, J = 1.6 Hz, H on
naphthyl ring), 8.09 (1 H, d, J = 8.8 Hz, H on naphthyl
ring), 8.17 (1 H, d, J = 8.4 Hz, H on naphthyl ring), 8.24
(1 H, s, H on naphthyl ring), 8.62 (1 H, s, H on naphthyl
ring); 13CNMR (100 MHz, DMSO-d6) δ(ppm): 28.9,
37.0, 37.1, 55.8, 58.8, 113.2, 124.6, 125.6, 125.9, 126.2,
126.4, 128.0, 128.8, 130.3, 130.8, 131.4, 132.0, 136.0,
138.5, 140.7, 159.1, 167.9; Mass (M+): 426.

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 استفاده از نانوذرههاي روي در مقايسه با حالت،مي توان گفت
.توده پودري آن با افزايش چشمگيري در بازده واكنش همراه است
اين به دليل افزايش سطح مقطع نانوذرههاي روي نسبت به
حالت توده پودري آن است كه باعث افزايش سطح تماس آن با حالل
 در صورتي كه از نانوذرههاي روي سنتزشده.و واكنشگر مي شود
 حتي نيازي،در شرايط بيآب و نگهداريشده تحت خالء استفاده شود
 به نظر ميرسد.به فعالسازي آن با يد يا عاملهاي فعالكننده ديگر نيست
 اين واكنش،با جايگزيني نانوذرههاي روي به جاي منيزيم
.قابليت افزايش مقياس به مقياسهاي باالتر داشته باشد
قدرداني

6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic acid
(Adapalene, E);
C28H28O3; m.p.: 320-322°C; MW: 412.5; 1HNMR
(400 MHz, DMSO-d6) δ(ppm): 1.77 (6 H, s, H on 1adamantyl), 2.08 (3 H, s, H on 1-adamantyl), 2.15 (6 H, s,
H on 1-adamantyl), 3.87 (3 H, s, H on ArOCH3), 7.12 (1
H, d, J = 8.4 Hz, H on phenyl ring), 7.59 (1 H, s, H on
phenyl ring), 7.66 (1 H, d, J = 8.4 Hz, H on naphthyl ring),
7.90 (1 H, d, J = 8.8 Hz, H on naphthyl ring), 8.00 (1 H, d,
J = 8.4 Hz, H on naphthyl ring), 8.09 (1 H, d, J = 8.8 Hz, H
on naphthyl ring), 8.17 (1 H, d, J = 8.4 Hz, H on naphthyl
ring), 8.23 (1 H, s, H on naphthyl ring), 8.62 (1 H, s, H on
naphthyl ring), 13.08 (1 H, s, -COOH); 13CNMR (100
MHz, DMSO-d6) δ(ppm): 28.9, 37.0, 37.1, 55.8, 113.1,
124.6, 125.6, 126.0, 126.2, 126.4, 128.0, 128.8, 130.3,
130.7, 131.4, 132.0, 136.0, 138.5, 140.7, 159.1, 167.9;
Mass (M+): 412.

1935/3/1 :  ؛ تاريخ پذيرش1931/ 6/6 : تاريخ دريافت

 مراتب قدرداني صميمانه خود را از شركت،نويسندگان مقاله
 و از معاونت،دارويي تماد به خاطر تأمين مواد اوليه دارويي
پژوهشي دانشگاه صنعتي اميركبير به خاطر حمايتهاي مالي و
.پشتيباني از اين طرح پژوهشي اعالم ميدارند
آناليز و شناسايي فراوردهها
2-(1-Adamantanyl)-4-bromophenole (A);
C17H21BrO, m.p.: 142-146°C; MW: 321.2; 1HNMR
(400 MHz, CDCl3) δ(ppm): 1.80 (6H, s, H on 1adamantyl), 1.94 (6H, s, H on 1-adamantyl), 2.13 (3H, s,
H on 1-adamantyl), 3.84 (3H, s, -OCH3), 6.91 (1H, d, J =
8.8 Hz, H on phenyl ring), 7.29 (s, 1H, H on phenyl ring),
7.33 (1H, d, J = 8.4 Hz, H on phenyl ring); 13CNMR (100
MHz, CDCl3) δ(ppm): 29.0, 32.7, 36.9, 43.4, 55.2, 113.4,
125.8, 132.1, 138.0, 143.7, 158.3.
6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic acid
methyl ester (Adapalene Methyl ester, C);
C29H30O3,; m.p.: 220-222°C; MW: 426.5; 1HNMR
(400 MHz, DMSO-d6) δ(ppm): 1.77 (6 H, s, H on 1adamantyl), 2.08 (3 H, s, H on 1-adamantyl), 2.15 (6 H, s,
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