1398  پاییز،3  شماره،89  جلد،مجله علوم و فنون هستهای

14 - ديهيدروپيريدين نشاندار شده با کربن-4،1 ساخت مشتق جديد

2

 محسن جواهري،2 غالمحسين شيرواني،1 محمدحسين مسلمين،2و1*محمدامين احمدي فقيه

 یزد ـ ایران،8916871967 : صندوق پستی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه شیمی.1
 تهران ـ ایران،3486-11365 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکدهی کاربرد پرتوها.2

مقالهي پژوهشي
98/4/15 : تاریخ پذیرش مقاله97/11/30 :تاریخ دریافت مقاله

ِ قرار گرفتن. کشاورزی و صنعتی است، دارویی، یکی از نیازهای مراکز تحقیقات پزشکی14- ترکیبهای آلی نشاندار شده با کربن:چكيده
 از آنجایی که برخی. در ساختار ترکیب آلی ساخته شده برای ردیابی و شناخت سازوکار عملکرد آن از اهمیت باالیی برخوردار است14-کربن
 از شکل نشاندار، دیهیدروپیریدینها به عنوان تعدیلکنندههای کانال کلسیم بوده و در پزشکی خواص ضدفشار خون دارند-4،1 مشتقهای
 در این.شدهی این ترکیبها میتوان به عنوان ابزار مولکولی بسیار ارزشمند برای بررسی جنبههای ساختاری و عملکردی دارو بهره برد
4،1- تریفنیل-6،4،2 - دیکربوکسیالت-5،3- فنیل-N  به نام14- مشتق جدیدی از دیهیدروپیریدین نشاندار شده با کربن،پژوهش
 فنیلی ترکیبهای دیهیدروپیریدینها در زمرهی متابولیتهای دارویی جدید است که-N  مشتق. دیهیدروپیریدین ساخته شد-]14C[
 ترکیب به دست آمده با استفاده از واکنشهای چندجزیی در کوتاهترین مرحله و با شرایط مناسب و.خاصیّت ضدسرطانی و آنتیباکتریال دارد
.) تهیّه و جداسازی و خالصسازی شد27%( بهرهی رادیوشیمیایی خوب
 واکنش چندجزیی،14- کربن، نشاندارسازی،(DHP)  دیهیدروپیریدین:کليدواژهها
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Abstract: Synthesis of

14

C-labeled organic compounds is being required by the medical,
pharmaceutical, agricultural, industrial, and research centers. The Carbon-14 is essential for the tracking
and recognizing the mechanism and performance of the synthesized chemical compounds. The
Dihydropyridine is synthetically labeled with Carbon-14 in this work to pursue a further study about the
mechanism of its action and to support the current metabolism. Therefore, to clarify further the
mechanism of its operation and to support the current research on its metabolism, there is a need for the
analogs of these compounds that are Carbon-14 labeled in a biologically stable site. The 1,4Dihydropyridine channel blockers are clinically significant antihypertensive drugs and have been
immensely valuable as molecular tools to probe into the structural and functional aspects of the channel
function. In this study, N-Phenyl-3,5-Dicarboxylate-2,4,6-Triphenyl-1,4[14C]-Dihydropyridine, which is
a new compound of the Dihydropyridine derivative and had labeled with the Carbon-14, was
synthesized. This novel synthetic compound having an N-Phenyl derivative is one of the new drug
metabolites that have anti-cancer properties. Using a multicomponent reaction with the shortest stage in
the preparation, separation, and purification, as well as, suitable conditions with an encellent
radiochemical yield was developed.
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 .1مقدمه

نشاندار شده با کربن 11-نیز ارایه شد ]14C[ .نیفدیپین اوّلین

ایزوتوپهای پرتوزای عناصر در چند دههی اخیر به صورت

بار در سال  1972میالدی از -4،1دیهیدروپیریدین نشاندار

گسترده به عنوان ردیاب در مطالعات تحقیقاتی زیستشناختی

شده با کربن 14-ساخته شد 4.1 .دیهیدروپیریدین نشاندار

و دارویی به کار گرفته شدهاند .در انتخاب رادیوایزوتوپ مناسب

شده با کربن 14-از طریق واکنش  -2نیتروبنزآلدئید نشاندار با

برای نشاندار کردن ترکیبات آلی عاملهای بسیاری مانند

کربن 14-با آمونیاک با بازده رادیوشیمیایی  15%حاصل شد

ساختار ترکیبها ،کاربرد آنها ،مشکالت تهیّه ،قابل دسترس

] .[2تعدادی از مشتقات دیهیدروپیریدین نشاندار شده با

بودن ،نیم -عمر رادیوایزوتوپ ،پایداری مولکول و هزینههای

کربن 14-در شکل  1نشان داده شده است.

ساخت را باید در نظر گرفت.
کربن از مهمترین عناصر تشکیلدهندهی ملکولهای
دارویی است و به دلیل کمخطر بودن کربن 14-به لحاظ پرتوها
و نیم -عمر باال در پژوهشها و مطالعات ،جایگاه خاصّی دارد و
][14C-4

تعداد زیادی از داروها و مواد شیمیایی با کربن 14-نشاندار

دیهیدروپیریدین

]،2

[14C-6

اینیفدیپین

شدهاند .به علّت شرایط خاص و انحصاری تهیّه و شناسایی
ترکیب مؤثّر دارو ،مطالعه و بررسی مکان مناسب برای
ورود کربن 14-با واکنشهای سازگار بسیار مهم است.

] [14C-6نیمودیپین

] [14C-6وای سی93 -

نشاندار کردن ترکیبهای دارویی با کربن 14-در بررسیهای
زیستشیمیایی و داروشناختی برای آشکارسازی سازوکار
عمل و مطالعات سوختوساز دارو از اهمیّت باالیی برخوردار
] [14C-4اینیکاردیپین

است ].[1

] [14C-6وای امم 09730-5

تهیّهی یک ترکیب نشاندار را میتوان از مسیرهای
گوناگون طراحی نمود .ولی آنچه مهم است مکان نشاندار
شدن ترکیب است ،بنابراین ،مسیر تهیّه باید به گونهای طراحی
شود که عنصر فعال در جایگاه مناسب قرار گرفته و به ترکیب

] [14C-5اف -پی ال-
 62129ایکس ایکس

][14C-4

آر اس93552 -

نهایی و مولکول نشاندار هدف برسد .پرسشهای ویژهای
در مورد وابستگی و اتصال به جایگاههای گیرنده در بافتهای
مختلف وجود داشت که با استفاده از دیهیدروپیریدینهای
حاوی ید 125-حل شد .تصویرگیری غیرمخرب و اندازهگیری

]-5کربوکسیل[14C-6 ،
نیترندیپین

] [14C-4نیزولدیپین

دیهیدروپیریدینها در بافتهای زندهی بدن انسان به وسیلهی

شكل  .1تعدادی از مشتقات مختلف  -4،1دیهیدروپیریدین نشاندار شده

مقطعنگاری نشری پوزیترون ( )PET1و ساخت ترکیبات آلی

با کربن.14-

1. Positron emission tomography
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تهیّهی داروهای نشاندار شده با کربن 14-امکان بررسی

ساخت مشتقهای مختلف دیهیدروپیریدینها از استرهای

دارو را در سیستمهای زیستشناختی و بدن انسان راحتتر

استواستیک اسید ،آلدیید و آمونیاک (شکل  )2با واکنشهای
1

میکند .با توجّه به شرایط خاص در طراحی ساخت ترکیبهای

سهجزیی برای اولین بار توسط آرتور رودلف هانتش در سال

نشاندار شده با کربن ،14-استفاده از واکنشهای چندجزیی

 1882میالدی گزارش شد .از آن زمان به بعد این روش بسیار

اهمیّت ویژهای دارد .بررسی انجامپذیری ،نشاندارسازی،

متنوع شده و تنوع ساختاری قابل توجهی را در ترکیبهای

شناسایی و خالصسازی ترکیبهای نشاندار شده با کربن14-

آلدییدها ایجاد کرده است .حدود  60سال بعد ،فعّالیّتهای

از شرایط منحصربهفرد واکنشهای چندجزیی در توسعهی

دارویی این ترکیبها نشان داده شد .به عنوان مثال ،کینولین

حوزهی پژوهشها در زمینهی ساخت و تهیّهی ترکیبهای

در ساختار  -4،1دی هیدروپیریدین (شکل  )3خواص ضددرد و

جدید در گروه داروهای ضدسرطان و ضدباکتریایی برای صنعت

مورفین را نشان داد.

داروسازی است ] .[4 ،3واکنشهای چندجزیی به فرایندهایی

بیست سال بعد ،با پژوهشهای گسترده مشخص شد که

گفته میشود که در طی آن سه یا چند ماده همزمان با هم

این شاخه از داروها برای قلب و عروق مفید است -4،1 .دی

ترکیب میشوند و بدون جداسازی فراوردههای میانی ،محصول

هیدروپیریدینهای از نوع شکل  1و جانشینی حلقهی فنیل در

نهایی تولید میشود که از دیدگاه شیمی سبز نیز قابل توجّه

موقعیّت  4در سیستم دیهیدروپیریدین برای فعّالیّتهای

است .در ساخت ،واکنشهای آلی چندجزیی از ویژگیهای

عروق کرونر مؤثّر هستند .مشتق نیتروفنیل به عنوان نامزدی

زیادی برخوردارند که عبارتاند از :سادگی روش کار ،کوتاه

امیدوارکننده برای توسعهی این دارو انتخاب و در ابتدای سال

شدن مرحلههای ساخت ،شرایط مالیم واکنش ،کاهش مسایل

 1975در آلمان به عنوان نیفیدیپین ارایه شد .سپس ،مشتقات

مربوط به خوردگی ،استفادهی کمتر از حاللها ،آسانی

آن با خواص ضدفشار خون بهطور مستقل تهیّه شد .اندکی پس

جداسازی و خالصسازی ] .[5از واکنشهای چندجزیی برای

از کشف خاصیتهای قلبی عروقی  -4،1دی هیدروپیریدین،

ساخت ترکیبهای هتروسیکل و به ویژه ترکیبهای

مشخص شد این دسته از مواد با مهار یونهای کلسیم به

نشاندار استفاده میشود .ترکیبهای هتروسیکل به لحاظ

سلولهای عضلههای قلبی و عروقی وارد شده و از طریق

زیستشناختی در پزشکی و داروسازی جایگاه ویژهای دارند.

کانالهای کلسیم وابسته به ولتاژ عمل میکنند ] .[9بر این

خانوادهی

اساس ،بسیاری از مشتقات دیهیدروپیریدین در سالهای بعد

مشتقهای

دیهیدروپیریدنها

)(DHPs

از

هتروسیکلها و از مولکولهای فعّال زیستی بوده و ساختاری

ساخته شد.

ارزشمند برای بسیاری از ترکیبهای مهم دارویی و
زیستشناختی است و با استفاده از واکنشهای چندجزیی
ساخته میشوند ].[6
در سالهای اخیر ،ترکیبات که بر پایهی مشتقات
 -4 ،1دیهیدروپیریدن هستند ،با توجّه به خواص ضدسرطانی
و ضدباکتریاییاشان در پزشکی و داروسازی مورد توجّه قرار

شكل  .2طرح کلّی ساخت دیهیدروپیریدین.

گرفتهاند .دیهیدروپیریدینها به عنوان تعدیلکنندههای کانال
کلسیم و بهطور گسترده برای درمان فشار خون باال شناخته
شدهاند .مشتقهای دیهیدروپیریدین فعّالیّت زیستشناختی و
دارویی متنوعی از جمله ،ضدسل ،ضدتشنّج ،ضدتومور ،ضددرد
و ضدالتهاب نشان دادهاند .این موارد ظرفیّت قابل توجّه
مشتقهای دیهیدروپیریدین به عنوان یک منبع مناسبِ
داروهای باارزش است ].[8 ،7

شكل  .3مشتق دارویی  -4،1دیهیدروپیریدین.
1. Arthur Rudolf Hantzsch
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در چهار دههی گذشته ،تعداد زیادی از محصولهای

این روشها را محدود میکند .به طور کلی مشتقات

تجاری مشتقهای دیهیدروپیریدین ،مانند :نیمودیپین،

-4،1دیهیدروپیریدین به وسیلهی روش آرتور رودلف هانتش

نیزولدیپین ،نیترندیپین ،آملودیپین ،فلودیپین ،ایزادیپین،

که شامل حلقوی شدن سه ترکیب آلدئید و مشتقهای آمینی با

منیدیفین ،نیکاردیپین و نیلوادیپین وارد بازار شدهاند .بسیاری

یک مادهی فعّال متیلن کربونیل یا استیلنی است ساخته

از مشتقهای دی هیدروپیریدینها خواص بازدارندهی استرس،

شدهاند ] .[11 ،10در این پژوهش ،از یک واکنش سهجزیی

خواص ضدعفونیکننده و آنتیاکسیدانی دارند که به عنوان

مؤثّر با استفاده از بنزآلدئید نشاندار ،فنیل اتیل پروپیولیت و

محافظ در برابر استرس اکسایشی و اختالالت مرتبط با آن

آنیلین برای تهیّهی مشتق  -4،1دیهیدروپیریدین نشاندار

استفاده میشوند .آنتیاکسیدانها میتوانند در غلظتهای

استفاده شد .از مزیتهای این روش میتوان به کاهش زمان

پایین باعث جلوگیری و کندشدن فرایند اکسایش شوند.

واکنش ،افزایش بهرهی واکنش ،سادگی روش ،جداسازی و

فعّالیّت آنها بستگی به عاملهای پیچیدهای از جمله ماهیّت

خالصسازی آسان اشاره کرد.

آنتیاکسیدانها ،شرایط اکسایش ،خواص اکسایشی جزء مورد
عمل 1و سطح اکسایش دارد ].[9

 1.3مراحل ساخت

در این پژوهش ،مشتق جدید دیهیدروپیریدین با نام

به علّت گران بودن ماده اوّلیهی کربن 14-طراحی مراحل

 -Nفنیل -5،3-دیکربوکسیالت-6،4،2-تریفنیل]14C[4،1-

ساخت مهم است .یکی از راههای جلوگیری از هدر رفتن

دیهیدروپیریدین نشاندار شده با کربن 14-ساخته شد.

کربن 14-کوتاه کردن مراحل ساخت است که عالوه بر آن بازده
واکنش و بهرهی رادیوشیمیایی را نیز افزایش میدهد .برای

 .2مواد و دستگاهوري

بهینهسازی و کوتاه کردن مراحل ساخت ،ابتدا ساخت ترکیب

باریم []14Cکربنات از شرکت آمرشام خریداری شد .الیهی

دارویی مورد نظر به صورت غیرفعال با استفاده از واکنش

نازک کروماتوگرافی ( ،)TLCسیلیکاژل ( µ 63mتا )µ 212m

سهجزیی و بررسی شرایط مختلف از ترکیب بنزآلدئید با فنیل

و مواد و حاللهای شیمیایی از شرکتهای مرک ،آلدریچ و

اتیل پروپیولیت و آنیلین انجام شد .باریم کربنات نشاندار با

فلوکا تهیّه شدند .طیف زیرقرمز ( )IRبه وسیلهی طیفسنج

کربن 14-به عنوان مادهی اولیّه در طی چند مرحله به

تبدیل فوریهی زیرقرمز ) (FT-IRساخت شرکت بروکر و طیف

بنزآلدئید نشاندار تبدیل شد (شکل  .[12] )4از واکنش سه

تشدید (رزونانس) مغناطیسی هستهی پروتون ( )H-NMRبا

ترکیب بنزآلدیید نشاندار ،آنیلین و فنیل اتیل پروپیولیت،

طیفسنج  500 MHzساخت شرکت واریان به دست آمد.

مولکول دارویی  -Nفنیل  -5،3-دیکربوکسیالت-6،4،2-
14

اندازهگیری پرتوزایی با استفاده از شمارگر سوسوزن مایع مدل

تریفنیل ] C[4،1-دیهیدروپیریدین ساخته شد و بهترین

 LS- 6500ساخت شرکت بکمن به انجام رسید.

شرایط و درصد مخلوط حالل برای جداسازی و خالصسازی با
ستون کروماتوگرافی تعیین شد.

 .3روشکار
روشهای ساخت گوناگونی با واکنشگرها و کاتالیزورهای
مختلف برای ساخت -4،1دیهیدروپیریدینها تحت شرایط
متعارف یا اصالح شده گزارش شده است .با این حال ،بازده کم،
چندین محصول جانبی ،پیش مادههای گرانقیمت ،کاتالیستهای

مضّر برای محیط زیست و زمانهای طوالنی واکنش ،کاربرد
1. Substrate

 2.3تهيّهي بنزآلدييد نشاندار

در ابتدا باریم []14Cکربنات با استفاده از آزید در کوره با روش
استاندارد به پتاسیم []14Cسیانید ] [13و سپس ،پتاسیم
[]14Cسیانید در چند مرحله به []14Cبنزآلدیید تبدیل شد
] .[14طرح کلّی ساخت بنزآلدیید نشاندار با کربن 14-در
شکل  4نشان داده شده است.
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سولفات مس و سدیم هیدروژن سولفیت اضافه و به مدت 1 h
بازروان 1شد و رسوب خالص مس []14Cسیانید به دست آمد.
شكل  .4طرح کلی ساخت بنزآلدئید نشاندار شده با کربن.14-

برای تهیّهی بنزآلدئید نشاندار ،مخلوطی از  1/12 gنمک
پتاسیم آزید ( )KN3با  751 gباریم []14Cکربنات در یک
هاون ساییده شد تا مخلوط یکنواختی به دست آید .مخلوط به
یک لولهی پیرکس به طول  18 cmو قطر  1/5 cmمنتقل و به
آن  1 gپتاسیم اضافه شد .سپس ،لولهی آزمایش تحت گاز
نیتروژن قرار داده شد و با تلهی پیروگالل و تلهی سولفوریک
اسید غلیظ اکسیژن و رطوبت آن جذب شد .در ادامه ،با حرارت
شعله فلز پتاسیم ذوب و در کوره تا دمای تجزیهی نمک
پتاسیم آزید (حدود  300˚Cتا  )400˚Cبه مدت  5 minبه
آرامی حرارت داده شد .برای تکمیل واکنش به مدت  3 minتا
دمای  750˚Cالی  790˚Cگرم شد .سپس ،نمونه تا دمای
محیط سرد و با آب مقطر ،پتاسیم باقیمانده خنثی شد.
محلول ،صاف شده و با آب مقطر چندبار شستوشو داده شد.
محلول به بالون منتقل و با سیستم خأل آب آن گرفته شد .برای
جداسازی پتاسیم سیانید نشاندار شده با کربن 14-مخلوط
واکنش در دمای ازت مایع به یک بالون منتقل و به آن
فسفریک اسید و آب اکسیژنه به نسبت  1:1اضافه و در یک
سیستم ظروف بسته و تحت شرایط خأل بالون گرم و در بالون
دیگر که حاوی محلول بازی پتاسیم هیدروکسید و مس ()II
هیدروکسید به نسبت  1:2بود ،گاز  H14CNجمعآوری شد .به

آنگاه ،مس []14Cسیانید با مقدار اضافی یدوبنزن در حضور
حالل دیمتیل فرمامید ( )DMFبه []14Cسیانوبنزن تبدیل و
بعد از هیدرولیز شدن ،بنزآلدئید نشاندار با کربن 14-حاصل
شد ].[12-14
 3.3تهيّهي مشتق جديد -4،1ديهيدروپيريدين

به یک بالون تهگرد  25میلیلیتری مخلوطی از 0/02 M
( )3/5 gفنیل اتیل پروپیولیت 0/01 M ،بنزآلدئید ( )1/1 gو
 )1/0 g( 0/01 Mآنیلین تازه تقطیر شده به همراه 1 mL
استیکاسید آماده منتقل و در دمای  100˚Cبه مدت 4 h
بازروان شد .پیش از تبخیر حالل و جداسازی و در هر مرحله با
استفاده از تکنیک کروماتوگرافی الیهی نازک از انجام و
پیشرفت واکنش اطمینان حاصل شد .پس از آزمایشهای مکرر
و جداسازی در ستون کروماتوگرافی درصد بهینهی مخلوط
حالل ( 95%کربن تتراکلرید  5% +اتیل استات) برای شناسایی
و جداسازی در ستون کروماتوگرافی به دست آمد .ستونی به
قطر  1 cmو به طول  ،50 cmپر شده با سلیکاژل برای
جداسازی آماده و نمونه با مخلوط حالل کربن تتراکلرید /اتیل
استات (به نسبت  )5% :95%خالصسازی شد .ترکیب خالصِ
جدا شده (شکل  )5با استفاده از تکنیکهای طیفسنجی
تبدیل فوریهی زیرقرمز ) (FT-IRو تشدید مغناطیسی هسته
) (H-NMRمشخصهیابی شد.

نمونه محلول آهن ( )IIسولفات اضافه و تا نقطهی جوش گرما
داده شد .پس از سرد شدن ،هیدروکلریک اسید به آن اضافه
شد .ظهور رنگ آبی تیره نمایانگر حضور پتاسیم سیانید
( )K14CNاست .محلول با اضافه شدن مقدار جزیی محلول
نمک پتاسیم به آن آمونیاکی شده و با محلول نقره نیترات 0/1
نرمال عیارسنجی شد .در نقطهی پایانی که با پدیدار شدن رنگ
زرد مشخص شد بازده حدود  94%تعیین گردید .اندازهگیری با
شمارگر سوسوزن مایع بازده حدود  90%را تأیید کرد .در

شكل  .5طرح کلّی ساخت  -Nفنیل -5،3-دیکربوکسیالت-6،4،2-

مرحلهی بعد برای تهیّهی مس (]14C[ )Iسیانید ،پتاسیم

تریفنیل -]14C[4،1-دیهیدروپیریدین.

[]14Cسیانید به داخل یک بالون مناسب منتقل و به آن

1. Reflax
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 4.3بهرهي راديوشيميايي و طيفها

برای محاسبهی فعالیت مواد پرتوزا از شمارگر سوسوزن مایع
استفاده شد .ابتدا مقدار مشخصی از نمونه در حالل مناسب
ریخته و به آن حالل و سیالنت اولیّه و ثانویه اضافه و در زمان
 10 minبه وسیلهی شمارگر سوسوزن مایع شمارش شد.
مادهی اولیّه (بنزآلدئید نشاندار)  217میلیگرم با فعالیت

6

60/0

4

40/0

2

20/0

ميزان جذب

حل سپس  0/1 mLتا  0/2 mLاز محلول در ویال پلیاتیلنی

8

80/0

 426مگابکرل و ترکیب ساخته شده  287میلیگرم با فعالیت
 115مگابکرل و با بهرهی رادیوشیمیایی  27%برآورد شد که به

0/0

0
1000/0

500/0

1500/0

وسیلهی طیفهای شمارگر سوسوزن مایع و محاسبهی فعّالیّت
ویژه به دست آمده است .زمان بازداری ( )RFمحصول برابر
 0/62به دست آمد .در طیف زیرقرمز (( )FT-IRشکل  )6قلهی

2000/0

3000/0

عدد موج ()cm-1

شكل  .6طیف  FT-IRترکیب  -Nفنیل -5،3-دیکربوکسیالت-6،4،2-
تریفنیل -4،1-دیهیدروپیریدین.

مشاهده شده در  3055 cm-1مربوط به پیوند  Ar-Hکششی،

قله در  1765 cm-1مربوط به پیوند استری  C = Oکششی،

قله در  790 cm-1مربوط به پیوند  Ar-Hخمشی است .با
توجه به قلههای مشاهده شده ،حضور گروه عاملی کربونیل

 1/6547 ppmو  1/6980تــــا  1/7051 ppmمربــــوط بــــه
هیــدروژنهای گــروه  -CH3در موقعیتهــای  3و  5حلقــه
قلههای چهارتـایی در  4/3722تـا  4/3802ppmو  4/4193تـا
 4/4344ppmمربـــوط بـــه هیـــدروژنهای گـــروه  -CH2-در
موقعیتهای  3و  5حلقه چند قلهی چنـدتایی در  7/1931تـا

ميزان جذب

) (C = Oو پیوندهای هیدروژنی در بنزن ) (Ar-Hتأیید شد.
در طیــف ( H-NMRشــکل  )7ترکیــب  -Nفنیــل-5،3-
دیکربوکســـیالت-6،4،2-تریفنیـــل-4،1-دیهیدروپیریـــدین
قلههای زیر قابل مشاهدهانـد :قلـههای سـهتایی در  1/6424تـا

1

2

3

4

5

6

7

8

جابهجايي شيميايي )ppm( δ

شكل  .7طیف  H-NMRترکیب  -Nفنیل -5،3-دیکربوکسیالت-
-6،4،2تریفنیل -4،1-دیهیدروپیریدین.

 8/2912 ppmمربوط به هیدروژنهای گروه فنیل در موقعیـت
کــربن  4 ،2 ،1و  6حلقــه نشــاندهنــدهی ایــن هســتند کــه

مشتقهای  -4،1دیهیدروپیریدینها دستهی مهمّی از

ترکیب  -Nفنیل-5،3-دیکربوکسیالت-6،4،2-تریفنیـل4،1-

مسدودکنندههای کانال کلسیمی را تشکیل میدهند و به

دیهیدروپیریدین با موفقیت ساخته شده است.

عنوان داروهای ارزشمند برای درمان بیماریهای قلبی و عروقی
از جمله پرفشاری خون و درمان سل شناخته میشوند .بررسی

 .4بحث و نتيجهگيري

روشهای جدید ساخت این ترکیبهای آلی با توجّه به کاربرد

در شیمی آلی سنتزی جدید ،واکنشهای چندجزیی به عنوان

آنها در صنایع دارویی و شیمیایی از اهمیّت به سزایی

ابزاری کارآمد و مؤثّر ظهور کردهاند ،زیرا ساخت مولکولهای

برخوردار است .به علّت افزایش شیوع بیماری سل و نیاز به

آلی پیچیده از مواد اولیّه ساده و در دسترس میتواند به

داروهای جدید برای درمان آن از مشتقهای  -Nفنیل-4،1-

شیوهای مؤثّر ،سریع و بدون جداسازی ترکیبهای میانی به

دیهیدروپیریدین ،که مهارکنندهی مناسب و ضدسرطان است،

انجام رسد .در این نوع واکنشها سه ترکیب یا بیشتر به منظور

به عنوان یک گروه جدید استفاده شده است .ترکیبهای جدید

تشکیل آرمانی یک محصول که شامل بخشهای اساسی همهی

مشتق  -Nفنیلی که خاصیّت دارویی ضدسل دارد و ساختار آن

مواد اولیّه است ،باهم دیگر واکنش میدهند .واکنش ساخت

در شکل  8مشاهده میشود ،اخیراً گزارش شده است ].[15

 -4،1دیهیدروپیریدینها از جملهی این واکنشها است.
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داروهایی ضد خود از مسیرهای متفاوتی باال میبرند .بنابراین،
تهیّهی داروهای جدید و بررسی عملکرد آنها امری ضروری
است .فراوردههای بسیاری با هدف بازدارندگی و آنتیباکتریال
در حال بررسی است .گوناگونی این بازدارندهها بسیار زیاد است
و تهیة گونهی نشاندار آنها از یکسو دانش ساخت
ترکیبهای نشاندار با کربن 14-را گسترش میدهد و از سوی
دیگر بررسیهای دارویی گونهی نشاندار آنها ،برای تأثیرات
اینگونه فرآوردهها بر دیگر اندامها به غیر از نقش اصلی آن،
استفادهی مؤثّر و آسیب کمتر آنها را آشکار میسازد.
ترکیبهای نشاندار شده با ایزوتوپهایی مانند کربن 14-و یا
شكل  .8مشتق  -Nفنیلی  -4،1دیهیدروپیریدین.

در کار پژوهشی حاضر ،ترکیب جدیدی از این خانواده با
نام  -Nفنیل -5،3-دیکربوکسیالت -6،4،2-تریفنیل-4،1-
دیهیدروپیریدین و نشاندار شدهی آن با کربن 14 -ساخته
شد .سازوکار واکنش منطبق با سازوکار ساخت آرتور رودلف
هانتش است و علت انتخاب این روش ،راحتی و تکمرحلهای
بودن آن است.
در حال حاضر ،بحثها و مطالعات زیادی در زمینهی
مشتقهای متقارن و نامتقارن و اثربخشی آنها در عملکرد دارو
انجام میشود .موقعی که استخالفهای سمت چپ و راست
 -4،1دی هیدروپیریدین متفاوت باشند ،مولکول به عنوان مرکز

تریتیم به پیشرفتهای متعدد در مطالعههای بیوشیمی،
مسیرهای زیستساخت ،1سازوکارهای آنزیم ،2کشف سازوکار
واکنشهای آلی 3و علوم زیست -محیطی 4کمک بسیاری کرده
است.
بیتردید ،در دسترس بودن منبعها و دانش و روشهای
مناسب آمادهسازی ترکیبهای نشاندار میتواند در مسیر
پیشرفت کمک فراوانی کند .بدون استفاده از ترکیبهای
ساخته شدهی نشاندار مانند کربن 14-نمیتوان به عملکرد
مناسب و بهتر انواع داروهای تولیدی پی برد .از اینرو ،گسترش
و بهرهگیری از ترکیبهای نشاندار یکی از کاربردهای صلحآمیز
استفاده از فنآوری هستهای است.

فضایی کایرال و نیز نامتقارن ایجاد میشود .گروههای مختلف

تشكر و قدرداني

در موقعیّتهای  4 ،3 ،1و  5حلقهی مرکزی تأثیر تعیینکننده

از همکاری صمیمانه دکتر محمّد امینی در دانشکدهی

بر فعّالیّت دارویی  -4،1دیهیدروپیریدینها دارند .انانتیومرهای

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دکتر امیرمصطفی

 -4،1دیهیدروپیریدین نامتقارن معموالً فعّالیّت زیستشناختی

متفاوت نشان داده و حتّی میتوانند فعّالیّت متضاد با ترکیب
متقارن را نشان دهد .ترکیب تهیّه شده متقارن بوده ولی شکل
فضایی نامتقارنی دارد و از لحاظ جنبههای کنفورماسیونی و
فضایی و چرخش استخالفهای آن قابل تأمّل و بررسی است و
نیز زمینهی پژوهش محاسباتی دارد .مقاومت دارویی باکتریها
و همچنین مقاومت چند دارویی که باکتری را در برابر شمار
بیشتری از گونههای دارویی بهطور همزمان مقاوم میسازد،
یکی از بزرگترین تهدیدهای جامعهی بشری در قرن  21است.
باکتریها و ویروسها مقاومت و پایداری خود را در برابر

جورابچی در دانشگاه بینالمللی  ،INTIپژوهشکدهی مواد و
سوخت هستهای و پژوهشکدهی کشاورزی هستهای سازمان
انرژی اتمی ایران ،آزمایشگاه گروه شیمی آلی دانشگاه آزاد
اسالمی یزد و دکتر حجّتاله ماهانی برای طیفهای
 H-NMRو تعیین واکنشپذیری نمونههای ساخته شده و
تهیّهی مواد شیمیایی و راهنمایی صمیمانه و مؤثّر سپاسگزاری
میشود.
1. Biosynthetic pathways
2. Enzyme mechanisms
3. Elucidation of organic reaction mechanisms
4. Environmental sciences
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