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 مقدمه

 زا مشتق)اوتاکوئید که است مواردی از یکی هیستامین 

 دهنامی( دارویی عامل معنای به آگو و خود معنای به اوتو دوکلمه

 یفاا فیزلوژیک مهم فرآیندهای از برخی در اساسی نقش و شده

 یراز است مهم بسیار اما محدود پزشکی در آن کاربرد. کند می

 یم مقابله آن آثار با عمدتا که مختلفی داروهای آن ی مطالعه از

 .]1[ است آمده دست به کنند،

 و وینداس توسط 1091 سال در بار نخستین برای هیستامین

 موجودات در آن وجود اینکه از پیش شده سنتز 1091 در فوگت

 توسط 1019 در آن زیستی نقش باشد، شده داده تشخیص زنده

 العهمط .گردید کشف کردند، جدا ارگو از را آن که دیل و بارگر

 از بسیاری در را آن اهمیت 1011 و 1019 در لیدال و دیل گسترده

 صاف عضالت از بسیاری تحریک در بویژه زیستی، های فرآیند

 1091 در. رسانید ثبوت به بدن اعمال از بسیاری در تضعیفی اثر و

 رد لوئیس. کردند جدا ها شش و کبد از را آن همکارانش و بست

 در و دیده آسیب های بافت از هیستامین که داد نشان سال همان

 (اتیل(متوکسی(فنیل متوکسی-4()فنیل ایزوپروپیل))-2) -4 جدید ترکیب سنتز

 اترها آلکیل آمینو دارویی خانواده از مورفولین

 3کیانی مبارکهمهناز  ،9احمدیعباس  ، 1*آرش یزدانی بیوکی

 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران -1

 کرج، کرج، ایرانگروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -9

 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران -3

 دهخانوا از شده شناخته داروی یک متداول است نام دیفن هیدرامین آمین که بادی متیل اتان -N و N-)بنزهیدریلوکسی(-9چکیده:
 در کمکیندرما عنوانبه آسا،غول کهیر و کهیر وازوموتور، رینیت ،آلرژیک رینیت عالمتی درمان در که باشد می اترها آلکیل آمینو

 یا مسافرت از ناشی واستفراغ تهوع داروها، از ناشی اکستراپیرامیدالهایواکنش و پارکینسون عالمتی درمان ،آنافیالکتیک شوك
دهای فراوان ر. با توجه به کاربرودمی بکار مالیم آورخواب یک عنوان به و دندانپزشکی در موضعی کننده حسبی عنوانبه ،حرکت

 از خانواده جدید همتوکسیل ، برآن شدیم تا مشتق از دیفن هیدرامین می باشد خود یک مشتق سنتز شده متداولبرمو دیفن هیدرامین که 
ررسی بعالوه بر  تا را سنتز نماییم "مورفولین (اتیل(متوکسی(فنیل متوکسی-4()فنیل ایزوپروپیل))-9)-4 "آمینو آلکیل اترها را با نام
خواص فارماکولوژی  درآینده بتوانیم MS و IR-FT ،H N.M.R. 1 ،C N.M.R13طیف های  آن به وسیله خواص شیمیایی وفیزیکی
 .دهیمآن نیز مورد بررسی قرار

برومو دیفن هیدرامین،  آمینو آلکیل اترترکیبات جدید متوکسیله، سنتز، واژه های کلیدی:

:a.yazdani8463@yahoo.com
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 سطتو ها یافته این. گردد می آزاد بادی آنتی -ژن آنتی تداخل

 بتازول جونز ،1040 در. شد تائیدنیز  دیگر محققین بیشتر تحقیقات

 از را نآ جونز و لی و کرد سنتز است هیستامین ایزومر یک که را

 .[9] مورد مطالعه قرار دادند فارماکولوژی نظر

 نام با که آمین اتان متیل دی - Nو N –( وکسینزهیدری)ب-9

 هخانواد از شده شناخته داروی یک است متداول هیدرامین دیفن

 ،لرژیکآ رینیت عالمتی درمان در که باشد می اترها آلکیل آمینو

 کیکم درمان عنوانبه آسا،غول کهیر و کهیر وازوموتور، رینیت

 هاینشواک و پارکینسون عالمتی درمان ،آنافیالکتیک شوك در

 سافرتم از ناشی واستفراغ تهوع داروها، از ناشی اکستراپیرامیدال

 و دندانپزشکی در موضعی کننده حسبی عنوانبه ،حرکت یا

 .]1[رودمی بکار مالیم آورخواب یک عنوانبه

 اتصال ایبر هیستامین با رقابت علتبه دارو این آلرژی ضد اثر

 هسرگیج ضد و استفراغ ضد اثر احتماال. است  H1هایگیرندهبه

 رفهضدس اثر. داد ارتباط آن موسکارینی اثرضد به توانمی آنرا

 النخاعلبص در سرفه برمرکز مستقیم اثر علتبه هیدرامین دیفن

 اثرات موجب گذاشته اثر مغز  H1هایگیرنده بر دارو این. است

 بدلیل آن موضعی کنندگیحسبی اثر. گرددمی آورخواب

 .]9[است موضعی هایکننده حسبی با آن ساختمانی شباهت

 اتان متیل دی - NوN  - متوکسی (فنیل (فنیل برمو-4))-9

 سنتز قمشت یک خود هیدرامین دیفن برمو پارا اختصار در که آمین

 عنوان به مطالعه این در که باشد می هیدرامین دیفن از متداول شده

 .]3و4[است گرفته قرار استفاده مورد شاهد ماده

-4))-9در این تحقیق اقدام به سنتز مشتق جدید متوکسیله 

 متیل دی-NوN-(متوکسی(فنیل متوکسی-4()فنیل ایزوپروپیل

 نمودیم. یداروی جدید آنتی هیستامین به عنوان آمین اتان

 بخش تجربی

 ایزو-4 آلدهید، بنز برمو-4 بنزن، رموب -4 از تحقیق این در

 اتر اتانل، مورفولینو -9 ،آنیزول برمو-4 آلدهید، بنز پروپیل

 تیلاس گرینیارد، مخصوص منیزیم ،(معمولی) آبدار اتر خشک،

 سولفوریک نفت، اتر هگزان،-n استات، اتیل زایلن، بنزن، برماید،

 دیم،س سولفات اسید، کلریک هیدرو سدیم، هیدرکسید اسید،

استفاده گردید. همچنین  عمومی شیمیایی مواد سایر و استون

  باشند: به شرح زیر می استفاده مورد هایدستگاه

1) Melting points (uncorrected) Electrothermal 9100, 

60 W, ENG.Ltd. (CAT.No.AZ 9003,UK). 

2) IR Thermonickolet FT-IR (Nexus 870). 

3) Mass Agilent Technologies, 5973 Network, Mass 

Selective Detector (MSD) Mass spectrometer (USA). 

4) NMR Bruker 300 MHz (Germany). 

 متوکسی-4()فنیل ایزوپروپیل))-9)-4 سنتز اول مرحله در

 می شکیلت را گرینیارد واکنش مورفولین(اتیل(متوکسی(فنیل

 منیزیم گرم 5/9 با برابر مول 1/9 میزان به که ترتیب این به. دهیم

  cc 25همراه به را( گرینیارد واکنش مخصوص منیزیم) خشک

 روند کاتالیزگر عنوان به ید مقداری و( خشک اتر) آب بدون اتر

 پس و ریخته مغناطیسی همزنروی گرمکن مجهز به  دهانه دو بالن

 1/9 میزان به فانل از رفالکس عمل شروع و حرارت دقیقه چند از

 به خشک اتر cc 95همراه به آنیزول برمو-4 گرم 1/1 با برابر مول

. فزاییما می بالن درون مخلوط به قطره قطره صورت به و آهستگی

که نشانه آن  شود می کامل گرینیارد واکنش ساعت 11 از پس

 محلول می باشد. رنگ کم زرد رنگ

 النب درون و کرده صاف را گرینیارد واکنش ابتدا بعد مرحله در

 مول 1/9 میزان به فانل از و ریخته مغناطیسی همزن دارای دهانه دو

O

Br

O C

OHH

Mg

dry ether

Mg Br

CHO

O

1-bromo-4-methoxybenzene

4-isopropylbenzaldehyde

(4-isopropylphenyl)(4-methoxyphenyl)methanol 

 واکنش گرینیارد: 1شکل 
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 آن هب آهستگی به را آلدهید بنز پروپیل ایزو-4 گرم 19 با برابر

 می رد لیمویی زرد رنگ به آن رنگ ابتدا درکه  کنیم می اضافه

 رفالکس و حرارت شده کامل ساعت 1 از پس واکنش این .آید

 ولمحص سپس دهیم می انجام را استخراج عمل و کنیم می قطع را

 از ودب اتر که ما استفاده مورد حالل تا بسته روتاری به را نهایی

 پروپیل ایزو-4) آمده بدست الکل. گردد خارج محصول

 برابر گرم 9/11 میزان به و دارد نام متانول (فنیل متوکسی-4()فنیل

 بوده، روغن صورت به محصول این. آمد بدست مول 911/9 با

ه الزم به ذکر است ک .باشد نمی بررسی قابل آن ذوب نقطه پس

 است. %11.90راندمان در این مرحله 

 لمتانو(فنیل متوکسی-4()فنیل پروپیل ایزو-4) سوم مرحله در

 عنوان به بنزن cc  99با مول 911/9 با برابر گرم 9/11 میزان به را

 ریخته داری مغناطیسی همزن دارای ی دهانه دو بالن درون حالل

 استیل cc 5/12با برابر مول 1/9 میزان به فانل طریق از سپس

 صورت به و آهسته و ریخته بنزن حالل cc99  همراه به برماید

 متانول(فنیل متوکسی-4()فنیل پروپیل ایزو-4) به قطره قطره

-4)برمو)-1 آمده بدست محصول. کنیم می اضافه آمده بدست

 به و شود می نامیده بنزن متوکسی-4-(متیل(فنیل پروپیل ایزو

 از پس واکنش این. باشد می مول 945/9 با برابر گرم4/13 میزان

 محصول این. شود می کامل رفالکس و حرارت تحت ساعت 0

 اشدب نمی بررسی قابل آن ذوب نقطه پس بوده، روغن صورت به

 90/50 بوده و راندمان آن تیره ای قهوه محلول در این مرحله رنگ

 .می باشد %

 

 ایزو-4)) آمده بدست شده هالوژندار محصول پایانی مرحله در

 با برابر گرم 5 میزان به را( متانول(فنیل متوکسی-4()فنیل پروپیل

 بالن درون و آورده در محلول صورت به زایلن درون مول 99/9

 مول 1/9 میزان به فانل از و دهیم می قرار داری مگنت دهانه دو

 و کرده اضافه زایلن به را اتانل مورفولینو -9 از cc 11 با برابر

 یم بالن درون محتویات به قطره قطره را فانل در موجود محلول

-4()فنیل ایزوپروپیل))-9)-4 که ما نهایی محصول. افزاییم

 گرم 1/1 یزانم به دارد نام مورفولین (اتیل(متوکسی(فنیل متوکسی

 این. آمد بدست % 14/41 راندمان با مول 9911/9 با برابر

 ذوب نقطه پس بوده،ای  قهوهبا رنگ  روغن صورت به محصول

 .باشد نمی بررسی قابل آن

 نتایج و بحث
و  H N.M.R. 1 ،C N.M.R.13و IR-FTطیف های با توجه به 

MS ص حاصل طور خالتوان نتیجه گرفت که ترکیبات فوق به  می

 گردیده اند.
IR (KBr): 2950, 2857, 1652, 1610, 1514, 1455, 1302, 

1247, 1172, 1118, 1035, 825 cm-1. 
1H N.M.R. (CDCl3) (ppm): 1.17-1.31 (6H, m), 2.51-

2.87 (6H, s), 3.5-3.72 (7H, m), 3.78 (3 H, s), 5.3 (1 H, 

s), 6.84-7.3 (8H, m). 
13C N.M.R. (CDCl3) (ppm): 24, 29.7, 33.7, 54, 55.2, 

58.3, 66.5, 66.9, 83.4, 113.8, 126.8, 128.2, 129, 130.1, 

139.7, 146.8, 158.8. 

MS: m/z (Regulatory Intensity): 370 (52), 255 (4), 239 

(88), 115 (15), 100 (100), 87 (31), 42 (7). 

Anal. Calcd. for C23H31NO3: C, 74.76%; H, 8.46%; 

N, 3.79%. Found: C, 74.82%; H, 8.51%; N, 3.74%.

 

 

C

OHH

O

H3C C Br

O
C

BrH

O

(4-isopropylphenyl)(4-methoxyphenyl)methanol

acetyl bromide

1-(bromo(4-isopropylphenyl)methyl)-4-methoxybenzene 

 متانول(فنیل متوکسی-4()فنیل پروپیل ایزو-4) کردن دار برم: 2شکل 

 

C
HC

O
O

HO
N O

N O

BrH
O

2-morpholinoethanol

4-(2-((4-isopropylphenyl)(4-methoxyphenyl)methoxy)ethyl)morpholine
1-(bromo(4-isopropylphenyl)methyl)-4-methoxybenzene

 

 متوکسی-4()فنیل ایزوپروپیل-4))-2)-4کردن و سنتز  دار آمین: 9شکل 

 مورفولین(اتیل(متوکسی(فنیل
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 نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده در تمامی مراحل و نتایج 

ا بتوان نتیجه گرفت که ترکیب فوق  آزمایش های انجام شده می

اگر محصول نهایی فوق  حاصل گردیده است.خلوص باال 

هیدروکلره گردد آنگاه می توان برای بررسی خواص ضد التهابی 

و ضد هیستامینی آن با تزریق به موش به عنوان دارویی جدید بهره 

 جست. 

 

 تقدیر و تشکر
 و ها تحمای تمامیبه خاطر  نویسندگان این مقالهوسیله  بدین

 واحد کرج آزاد اسالمی دانشگاه مادی و معنوی های مساعدت

 .را دارند قدردانی و تشکر کمال
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Synthesis of new compound 4-(2-((isopropyl phenyl) (4-mthoxyphenol) 

mthoxy) ethyl) morpholine of pharmaceutical family of aminoalkylethers  

Arash Yazdani Biyoukia*, Abbas Ahmadib, Mahnaz Kiani Mobarakec  

a Department of Chemistry, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran 

b Department of Chemistry, Faculty of Science, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj, Iran 

c Department of Medical Physics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 

 

Abstract:  

2-(benzhydroloxy)-N,N-dimethylethanamine commonly known diphenhydramine is a notable 

drug from the family of aminoalkylethers and used as the symptomatic treatment of allergic 

rhinitis, rhinitis vasomotor, urticaria and giant urticaria, helpful treatment in anaphylactic 

shock, symptomatic treatment in parkinson, and extrapiramidal reaction induced by drugs, 

nausea and vomiting caused by travel or move, as well as local anesthetics in dentistry and as 

a mild hypnotic. According to the several uses of bromodiphenhydramine which is a common 

derivative synthesized diphenhydramine and as an anti-histamine and anti-inflammatory that 

the anti-allergy of drug due to competition with histamine for binding by H1 receptors, we 

decided to synthesize the new derivative methoxylated from family of aminoalkylethers called 

4-(2-((isopropyl phenyl) (4-mthoxyphenol) mthoxy) ethyl) morpholine to examine its chemical 

and physical properties by FT-IR, 1H NMR , 13C N.M.R and MS spectrum and also can examine 

its pharmacological properties in the future. 

 

Keywords: New derivative methoxylated; synthesis; aminoalkylether; Bromodiphenhydramine 
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