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(ايل (آكريالت ها  4H)1-اكسو پيريدين-4)-2سنتز دي آلكيل 

هيدروكسی پيريدين، دي آلكيل -4با استفاده از واكنش سه جزيی 

 كاتاليزگر آلكيل ايزوسيانيد استيلن دي كربوكسيالت ها در مجاورت

 
 بيتا محتاط

  گروه شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج، ایران

( به واسطه پتانسیل سنتزی، راندمان اتمی ذاتی، طبیعت همگرایی، IMCRsی چند جزیی بر پایه ایزو سیانید )واکنش ها. 

هیدروکسی پیریدین با دی آلکیل استیلن دی -4واکنش . ولید مولکول های متنوع، توجه بسیاری را جلب کرده است

(ایل (فومارات و  4H)1-اکسو پیریدین-4)-2آلکیل  کربوکسیالت ها در مجاورت آلکیل ایزوسیانید ها منجر به تولید دی

IR, 1(ایل(مالئات با بهره باال می شود. ساختار مربوطه توسط طیف های 4H)1-اکسو پیریدین-4)-2دی آلکیل 
H NMR, 

13
C NMR   شناسایی شده است. در روش ارایه شده واکنش در شرایط خنثی انجام میشود و مواد آغاز گر و واکنشگرها

 نند بدون هیچ گونه تغییر با هم مخلوط شوند.میتوا

 

های چند جزیی، دی آلکیل استیلن دی  هیدروکسی پیریدین، آلکیل ایزوسیانید، آلکیل اکریالت ها، واکنش- 4واژگان كليدي: 

 .کربوکسیالت

 
  مقدمه

زیادی را به خود جلب کرده استت.   ترکیبات استیلنی فعال برمیگردد، توجهات شیمی جذابی که منشا آن افزودن ایزوسیانید ها به

اسید، منجر به تولید یک یون زویتر شده که در ادامته متی توانتد یتک ترکیتب       NHمعموال افزایش ایزوسیانید ها به یک ترکیب حاوی 

مرحلته   هتا دریتک   گرهتا و کاتالیستت   هتا ،واکتنش   دهنده  های این واکنش افزایش همزمان همه واکنش بسیار پایدار تولید کند .از مزیت

ها سرعت عمل و بازده باال، کم بودن زمان واکتنش، ارزان بتودن، تنتوع عمتل و وستعت آن،       باشد. از جمله مزایای دیگر این واکنش  می

کم بودن محصول جانبی و کمی اثرات جانبی زیست محیطی و اقتصاد اتمی باال نسبت به استراتژیهای  گزینش پذیری و تمیز بودن کار،

 . [4-1]باشد سیک میمختلف شیمی کال

های فعتال ماننتد دی    به آلکین ها ، های چند جزیی دارند. این ترکیبات اغلب از افزایش نوکلئوفیل زوج یونها نقش مهمی در واکنش

هتای نتوع    های مختلفی مانند تتری فنیتل فستفین، پیریتدین، آمتین      هسته دوست شوند. آلکیل استیلن دی کربو کسیالت ها ایجاد می

این  ها را تولید کرد. توان به ترکیبات استیلن کم الکترون افزوده و زوج یون فسفرانها، ایزوسیانیدها را می متیل سولفوکساید،  چهارم، دی
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حد واسط فعال می تواند توسط سوبسترای مناسب در گیر شود و بعد نوکلئوفیل از سیستم حذف می شتود. در واقتن نقتش متوثر ایتن      

 . [9-5]اد واکنش بین دوگروه استها، هدایت و ایج نوکلئوفیل

از طرف دیگر امروزه ترکیبات آکریلی نقش بسزائی در صنعت و پزشکی دارند از کاربردهای آن می توان به استفاده ایتن ترکیبتات   

بعنوان چسب های قابل ترمیم بافت، فعالیت ضد باکتریال، پوشتش دهتی، چتاف صتفحات فتتوپلیمر و لنتز هتای تماستی و یتا بعتد از           

 . [11 ,10]این ویژگی عمدتا به گروه آکریل نسبت داده می شود .یمریزاسیون بعنوان حامل دارو اشاره کردپل

، در ایتن پتژوهش از   [14-12]با توجه به مطالعات ما در دستیابی به ترکیبات هتروسیکلی جدید از طریق واکنش های چند جزیتی 

ها در مجاورت آلکیل ایزوسیانید مشتقات متنوعی از آلکیل اکریالت هتا   هیدروکسی پیریدین و دی آلکیل استیلن دی کربوکسیالت-4

 (.1گزارش شده است )شکل 

 
 

 .3: سنتز ترکیب 1شکل  .

 نتايج و بحث 
ل تولوئن ظرف در مجاورت آلکیل ایزوسیانید و در حال 2با دی آلکیل استیلن دی کربوکسیالت  1هیدروکسی پیریدین -4واکنش 

1ساعت انجام گرفت. در طیف 24مدت 
H NMR       مالحظته میگتردد. تمتامی     3محصول خالص سازی شده بته وضتوت ترکیتب شتماره

بوسیله طیف سنجی مادون قرمز و طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای مورد بررسی و تایید قرار گرفته انتد. از   3a-cساختارهای 

1طرفی از طریق طیف 
H NMR ومرهای ایزZ  ،E  قابل تشخیص نیز می باشند. به طوری که هیدروژن ایزومر وZ   در ناحیتهppm11/6-

کتربن در  -حتول پیونتد دوگانته کتربن     Eو  Zبعبارتی پیکربنتدی   ظاهر می شوند. ppm12/6-11/6در ناحیه Eهیدروژن ایزومر و 11/7

1طیف بینتی   . [15]مشخص گردیده است ترکیبات اشاره شده براساس جابجایی شیمیایی هیدروژن های اولفینی
H NMR   3ترکیتبa 

نیتز متی    ppm  11/7( و هیدروژن متیلن در ناحیهppm 11/1-74/1بیانگر وجود دو پیک یکتایی قوی برای گروه متوکسی در نواحی )

بینتی متادون قرمتز    ( مشاهده می شوند. در طیف ppm 11/7-44/6باشد. از طرفی هیدروژن های آروماتیک بصورت پیک های دوتایی )

cmباندهای جذبی 
-1 1711 (C=O)  وcm

-1 1614 (C=N) .13طیتف   دیده می شوند
C NMR  3ترکیتبa   ( رزونتانس را در تاییتد   1نته )

 ساختار مربوطه نشان می دهد.

مکانیسم واکنش از طریق تشکیل یک حدواسط زوج یونی کته حاصتل از واکتنش آلکیتل ایزوستیانید و دی آلکیتل استتیلن دی        

تبتدیل   5اسید قرار گرفته و به ساختار شتماره   N-Hتحت افزایش پروتون بوسیله  4. حد واسط شماره  [8]بوکسیالت ایجاد می گرددکر

متی   7می شود. در مرحله بعد بار منفی روی هترو اتم نیتروژن به سیستم ایمینیومی حمله کرده و منجر به تشکیل حدواستط شتماره   

تبدیل می شود و در نهایت با حذف ایزوستیانید محصتول نهتایی بدستت      8انتقال پروتون به ساختار گردد. حدواسط حاصله تحت عمل 

 (. در تمامی شرایط نکته قابل توجه نقش یکسان آلکیل ایزوسیانید بعنوان کاتالیزور در تمام واکنش ها بود. 2می آید )شکل
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  مكانيسم كلی واكنش: 2شكل

 بخش تجربی 
-4شرت است: این تمامی مواد شیمیایی و حالل های مورد استفاده در این تحقیق از شرکت مرک و آلدریچ خریداری شد که به

هگزان و اتیل استات. این مواد بدون خالص  -nهیدروکسی پیریدین، آلکیل ایزوسیانید، آلکیل استیلن کربوکسیالت، دی کلرو متان، 

 Perkin Elmer Precisely-100مدل  FTIRفاده قرار گرفته اند. در این کار پژوهشی از دستگاه طیف نگار سازی مجدد مورد است

مگاهرتز  75.5و  300  و در فرکانس CDCl3در حالل  Bruker DRX-300به کمک دستگاه   NMRهای استفاده شد. همچنین طیف

 گیری شد. اندازه

در حالل دی کلرو متان خالص حل کرده  ,میلی مول آلکیل ایزوسیانید 1دروکسی پیریدین را با هی-4گرم( از 1011میلی مول ) 1

میلی مول استر استیلنی در حالل دی کلرو متان به مخلوط واکنش قطره قطره افزوده  1و بعد از انحالل کامل دو ماده در دمای اتاق

نمونه بعد از TLC, ید محصول بوسیله ئصول ایجاد می شود. بعد از تأساعت در دمای اتاق هم زده شده، مح 24می شود. واکنش بمدت 

اتیل  ,بوسیله کروماتوگرافی الیه نازک خالص می شود .حالل های مورد استفاده در مرحله خالص سازی  ,غلیظ شدن و تبخیر حالل

 است. 1:1هگزان با نسبت -nاستات و 

 

  3a-cطيف بينی تركيبات  
 

Dimethyl 2-(4-oxopyridin-1(4H)-yl)fumarate (Z)-3a: Brown oil, yield: 0.47 g (93%) IR (KBr): 1739, 1635 cm
-1

 

(C=O). 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.19 (2H, d, J = 8.0 Hz, 2CH), 7.09 (1H, s, CH), 6.45 (2H, d, J = 8.0 Hz, 2CH), 

3.90 (3H, s, CH3-O), 3.74 (3H, s, CH3-O). 
13

C NMR (75.5 MHz, CDCl3) δ 178.7 (C=O), 165.8 (C=O), 163.1 (C=O), 

143.7 (C), 139.6 (2CH), 126.3 (CH), 118.1 (2CH), 54.1 (CH3-O), 53.0 (CH3-O). 

Diethyl 2-(4-oxopyridin-1(4H)-yl)maleate (Z)-3b: Brown oil, yield: 0.33 g (62%). IR (KBr): 1732, 1638 cm
-1

 

(C=O). 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.18 (2H, d, J = 7.5 Hz, 2CH), 7.10 (1H, s, CH), 6.41 (2H, d, J = 7.5 Hz, 2CH), 

4.38 (2H, q, J = 7.1 Hz, CH2-O), 4.22 (2H, q, J = 7.1 Hz, CH2-O), 1.38 (3H, t, J = 7.1 Hz, CH3), 1.25 (3H, t, J = 7.1 Hz, 

CH3). 
13

C NMR (75.5 MHz, CDCl3) δ 179.1 (C=O), 162.3 (C=O), 161.6 (C=O), 139.6 (2CH), 136.6 (C), 126.8 (CH), 

118.0 (2CH), 63.7 (CH2-O), 62.3 (CH2-O), 14.1 (CH3), 14.0 (CH3). 

Diethyl 2-(4-oxopyridin-1(4H)-yl)fumarate (E)-3b: Brown oil, yield: 0.13 g (24%). IR (KBr): 1732, 1638 cm
-1

 

(C=O). 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.44 (2H, d, J = 7.9 Hz, 2CH), 6.43 (2H, d, J = 7.9 Hz, 2CH), 6.13 (1H, s, CH), 

4.45 (2H, q, J = 7.1 Hz, CH2-O), 4.29 (2H, q, J = 7.1 Hz, CH2-O), 1.40 (3H, t, J = 7.1 Hz, CH3), 1.34 (3H, t, J = 7.1 Hz, 

CH3). 
13

C NMR (75.5 MHz, CDCl3) δ 169.8 (C=O), 164.8 (C=O), 162.9 (C=O), 140.1 (C), 138.5 (2CH), 119.6 (CH), 

114.3 (2CH), 63.8 (CH2-O), 62.3 (CH2-O), 14.3 (CH3), 13.8 (CH3). 

Di-tert -butyl 2-(4-oxopyridin-1(4H)-yl)maleate (Z)-3c: Brown oil, yield: 0.48 g (75%). IR (KBr): 1722, 1635 

cm
-1

 (C=O). 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.17 (2H, d, J = 7.9 Hz, 2CH), 6.91 (1H, s, CH), 6.42 (2H, d, J = 7.9 Hz, 

2CH), 1.50 (9H, s, 3CH3), 1.37 (9H, s, 3CH
3
). 

13
C NMR (75.5 MHz, CDCl3) δ 179.2 (C=O), 161.5 (C=O), 160.8 

(C=O), 140.1 (2CH), 139.6 (C), 119.2 (CH), 117.8 (2CH), 85.2 (C-O), 84.3 (C-O), 27.8 (3CH3), 27.7 (3CH3). 

Di-tert-butyl 2-(4-oxopyridin-1(4H)-yl)fumarate (E)-3c: Brown oil, yield: 0.08 g (12%). IR (KBr): 1722, 1635 

cm
-1

 (C=O). 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.41 (2H, d, J = 8.0 Hz, 2CH), 6.38 (2H, d, J = 8.0 Hz, 2CH), 6.02 (1H, s, 

CH), 1.55 (9H, s, 3CH3), 1.49 (9H, s, 3CH3). 
13

C NMR (75.5 MHz, CDCl3) δ 179.3 (C=O), 162.5 (C=O), 160.6 (C=O), 

143.6 (C), 137.1 (2CH), 128.3 (CH), 116.8 (2CH), 85.6 (C-O), 82.8 (C-O), 27.9 (3CH3), 27.8 (3CH3). 
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 نتيجه گيري
هیدروکسی پیریدین اسید و دی آلکیل استیلن دی کربوکسیالت در مجاورت آلکیل ایزوستیانید بعنتوان کاتتالیزگر،    -4 شاز واکن

موجب سنتز مشتقات آکریالت هتروسیکلیک گردید. در این روش نه تنها واکنش تحت شرایط طبیعی و ساده انجتام متی گیترد، بلکته     

ن و تغییر وارد واکنش می شوند. روش تجربی ارائه شده بسیار راحت بوده و نسبت به تمام مواد واکنش دهنده بدون هیچگونه فعال شد

 روش های سخت و زمان بر دارای کارائی بهتری است.
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