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نانوراکتورهای مولکولی برپایه مولکولهای طبیعی سیکلودکسترین
هدیه ابراهیم پور ،1حسن نمازی

-1دانشجوی کارشناسی
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ارشد رشته نانوشیمی ،دانشگاه تبریزhediye.ebrahimpour@yahoo.com ،

-2عضو هیئت علمی دانشگاه تبریزnamazi@tabrizu.ac.ir ،

چکیده
نانوراکتورها محفظههایی با ابعاد نانومتری هستند که ازطریق محصور کردن مولکولهای درگیر در واکنش ،در
فضایی کوچک و به مدت طوالنی ،پتانسیل زیادی برای بهبود تبدیلهای شیمیایی و تولید نانوساختارها دارند.
نانوراکتورها شامل انواع طبیعی وسنتزی میباشند .از نانوراکتورهای طبیعی میتوان به سیکلودکسترینها 1اشاره کرد.
این مولکولها به دلیل داشتن توانایی تشکیل کمپلکسهای درهمجای 2با حفظ ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
مولکولهای میزبان به عنوان نانوحاملهای مولکولی در صنایع مختلف ازجمله :صنایع دارویی ،غذایی ،تکنولوژی -
زیستی ،3شیمیایی و صنایع آرایشی-بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرند .این مقاله کاربرد سیکلودکسترینها را بهعنوان
نانوراکتورهای مولکولی در واکنشهای شیمیایی نشان میدهد.
کلمات کلیدی :نانوراکتور ،سیکلودکسترین ،کمپلکس درهمجای ،نانوحامل مولکولی
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-1مقدمه
سیکلودکسترینها ) ،(CDماکرومولکولهایی متشکل از واحدهای –D-αگلیکوپیرانوزیدی هستند که از طریق
پیوند گلیکوزیدی (4و α-)1ساخته شدهاند[ .]5-1این واحدهای گلیکوپیرانوزیدی در ساختار فضایی صندلی شکلی قرار
دارند و منجر به ساختاری دونات مانند شدهاند (شکل  .)1-aگروههای هیدروکسیل نوع دوم روی یک بخش مخروط
ناقص و گروههای هیدروکسیل نوع اول روی بخش مخالف این مخروط ناقص قرار گرفتهاندکه موجب آبدوست شدن
سطح خارجی میشوند .داخل مخروط ناقص حلقهای از گروههای اتری و هیدروژنهای غیر قطبی تشکیل شدهاست؛ به
همین دلیل داخل مخروط در مقایسه با خارج آن نسبتاً غیرقطبی است .این موارد باعث میشود مولکولی داشته باشیم
که محیط بیرونی آن آبدوست بوده و میتواند در آب حل شود و دارای حفرهای غیر قطبی باشد که ماتریکسی آب-
گریز بهوجود میآورد که باعث تشکیل کمپلکسهای درهمجای میشود [.]6 ,4
-2راکتورهای مولکولی
راکتورهای مولکولی همانند ظرفهای واکنشی هستند که تجمع واکنش دهندهها را تحت تأثیر قرار داده و باعث
تغییر خروجی واکنش های شیمیایی در سطح مولکولی میشوند .همین کمپلکسشدگی اغلب موجب تغییر مسیر
واکنش اجزای کمپلکس شده میشود [ .]7تجمع تعدادی مولکول در کنار هم و تشکیل یک حفره برای انجام واکنش
شیمیایی ،یک نانوراکتور مولکولی را ایجاد میکند .گرچه طیف گستردهای از مولکولها در این گروه جای میگیرند ،اما
میتوان همهی آنها را از نظر ساختاری در دستهی کپسولها ،4میسلها 5یا وزیکولها 6جای داد .برهمکنشهایی که
منجر به تشکیل یک کپسول میشوند به دو دستهی برهمکنشهای کوواالنسی و غیرکوواالنسی تقسیم میشوند.
سیکلودکسترین ها که مولکولهای طبیعی حفره دار هستند ،با اتصال کوواالنسی به مولکولهای دیگر ،نانوراکتورهایی
ایجاد میکنند که می توانند به طور انتخاب پذیر واکنشهای مختلفی را انجام دهند [ .]8این مولکولها استفاده از
محیط آبی را برای ترکیبات آلی از طریق ایجاد کمپلکس درهمجای تسهیل میکنند .ویژگی منحصر به فرد راکتورهای
مولکولی این است که در سطح مولکولی فعالیت میکنند و باعث تغییر درنتایج واکنش میشوند ،بهطوری که نتایج،
متفاوت از واکنش مشابه در حجم وسیع حالل میباشد .این تغییر در نتایج بدون تأثیر در راکتورهای مولکولی است به-
گونهای که همانند کاتالیستها عمل میکنند.
-1-2راکتورهای مولکولی برای تغییر توزیع محصوالت

یکی از بارزترین مثالها در زمینه راکتورهای مولکولی بر پایه سیکلودکسترین ،تغییر در فضاگزینی واکنش ترکیب
جای گرفته در کمپلکس از طریق محدودکردن دسترسی به آن است .در یک کار تحقیقاتی که توسط گروه برسلو و
همکاران  ]11-9[ 7انجام گرفت ،تأثیر  αو -βسیکلودکسترین در فضا گزینی واکنش برم دار شدن استانیلید  1و
آنیزول  4در حضور پیریدینیوم دی کلرو برومات مورد بررسی قرار گرفت [ .]15-12درغیاب سیکلودکسترین ،استانیلید 1
در واکنش برم دار شدن شرکت کرده و مخلوطی از محصوالت2و 3که به ترتیب پارا و ارتو میباشند را با نسبت 44:56
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تولید میکند .زمانی که همین واکنش درحضور -βسیکلودکسترین ) (β–CDاتفاق میافتد ،نسبت محصوالت به
 21:79تغییر میکند و درصورتی که از -αسیکلودکسترین ) (α–CDاستفاده شود ،منجر به تشکیل ترکیب  2بهعنوان
تنها محصول قابل شناسایی میشود .نتیجه مشابهی در مورد برم دار شدن آنیزول  4مشاهده شد؛ زیرا در حضور
سیکلودکسترین های  αو  βاستانیلید  1و آنیزول  4بهگونهای جهت گیری میکنند که موقعیت ارتو برای واکنش بسته
باشد ،در حالی که موقعیت پارا در دسترس عامل برم دار کننده قرار دارد (شکل .)1-b
برم دار شدن -3متیل آنیزول  7بسیار غیر طبیعی است؛ زیرا در آن محصول مونو برمید  8نسبت به مواد واکنش
دهنده بسیار فعال تر بوده (به این معنی که گروه برم باعث فعال شدن سیستم نسبت به واکنش استخالفی آروماتیکی
الکتروفیلی میشود) ،در نتیجه واکنش برای تولید محصوالت دی برمید  9و  11ادامه مییابد [ .]15در این مورد
سیکلودکسترینها از پیشرفت واکنش ممانعت به عمل آورده و از تشکیل محصوالت دی برماید  9و  11جلوگیری می-
کنند که این اثر در حضور -βسیکلودکسترین بیشتر است .از لحاظ طراحی روش برای سنتز محصول پارا برم دار
ترکیبات  2و  5و همچنین محصول مونو برم دار  8مزیت قابل مالحظه در استفاده از سیکلودکسترینها افزایش
راندمان واکنش است (جدول )1و به همان اندازه میزان تولید محصوالت جانبی واکنش کاهش می یابد و جداسازی
واکنش در صورت استفاده از -αسیکلودکسترین بسیار آسانتر میشود ،بهطوری که دیگر نیازی به جداسازی ایزومر
نیست .برتری دیگر در استفاده ازسیکلودکسترینها این است که باعث افزایش حاللیت ترکیبات  1و  4و  7در آب می-
شود و امکان استفاده از آب را که ارزانتر و بی ضرر ترازحاللهای آلی است ،فراهم میکند .همچنین محلول آبی
حاوی سیکلودکسترین میتواند به دفعات مورد استفاده قرار گیرد که در آن فرآیند ،مواد واکنش دهنده اضافه شده و
سپس با حاللهای آلی استخراج میشود و این چرخه ادامه مییابد .با اینکه روش اشاره شده در باال در تولید انتخابی
ترکیبات  2و  5و  8مؤثر است ،اما این تأثیر وارده از سیکلودکسترینها تا حدودی مربوط به تجمع اتفاقی واکنش
دهندهها میباشد .با این وجود امکان کنترل تجمعات مولکولی از طریق اصالح شیمیایی سیکلودکسترینها وجود دارد و
به همین منظور سیکلودکسترینها بهعنوان داربست و الگو برای ساخت راکتورهای مولکولی مورد استفاده قرار گرفتهاند
[ .]7تأثیر مشابهی از سیکلودکسترینها در مورد واکنش رایمر-تایمن 8فنول با کلروفرم مشاهده شدهاست[.]9
-2-2راکتورهای مولکولی برای تهیه مشتقات جدید

از سیکلودکسترینها بهعنوان نانوراکتور ،در تهیه مشتقات کرومن با استفاده از  3جزء تری فنیل فسفین ،دی-
آلکیلاستیلندیکربوکسیالت و مشتقات -2هیدروکسی بنزالدهید نیز استفاده شده است [ .]16کرومن( 9بنزوپیران)
یکی از هستههای ممتاز دارویی است که بهعنوان یک جزء ساختاری مهم در ترکیبات طبیعی شناخته میشود که
بهدلیل فعالیتهای بیولوژیکی از قبیل خاصیت ضد میکروبی ،ضد قارچی ،ضد سرطان و غیره بسیار حائز اهمیت
است .یک ویژگی کلیدی مشتقات کرومن طبیعت چربی دوست آنهاست که باعث میشود ،بتوانند به راحتی از
غشای سلولی عبور کنند .واکنش بین پیش مادههای  11و  12و  13در حضور نانوحامل -βسیکلودکسترین در
حضور آب منجر به تشکیل ترکیبات  14و  15میشود (شکل .)2واکنش تحت شرایط مالیم پیش رفته و هیچ
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واکنش جانبی مشاهده نمیگردد .این روش به دلیل استفاده از آب در حضور نانوکاتالیست -βسیکلودکسترین و
عدم استفاده از باز بهعنوان یک سیستم واکنشی سبز ،بسیار مورد توجه بودهاست.
حد واسط  16ممکن است در اثر افزایش تری فنیل فسفین  11به دی متیل استیلن دی کربوکسیالت  12در
آب ایجاد شود و بهطور مستقیم توسط گروه هیدروکسیل اسید پروتونه گردد و حدواسط  18را تولید کند .ترکیب
مشتقات -2هیدروکسی بنزالدهید با -βسیکلودکسترین فعالیت گروههای کربونیل را بهدلیل پیوند های هیدروژنی
بین مولکولی میان گروههای هیدروکسیل -βسیکلودکسترین و اکسیژن گروه کربونیل مشتقات -2هیدروکسی
بنزالدهید را افزایش میدهد .درنهایت نمک  18به ایلید فسفر و ایلید فسفر به ترکیب  14طی واکنش ویتیک

11

درون مولکولی 11تحت رفالکس تبدیل میشود (شکل .)2واکنش در غیاب -βسیکلودکسترین تحت شرایط
یکسان بررسی شد ترکیب  14بهدست نیامده ،بلکه مخلوطی از پیش مادهها و مشتقات ارتو -وینیل -2هیدروکسی
بنزالدهید مشاهده گردید.
-3-2راکتورهای مولکولی برای افزایش سرعت واکنشها

سیکلودکسترینها همانطور که باعث تغییر مسیر واکنش میشوند ،تغییر سرعت واکنشها را نیز در پی دارند .برخی
از سیکلودکسترینهایی که بهعنوان راکتورهای مولکولی استفاده میشوند ،سرعت واکنشها را افزایش میدهند [-17
 .]21ون اتن ]18 ,17[ 12نشان داد که سیکلودکسترینهای طبیعی باعث افزایش سرعت هیدرولیز استرهای
کربوکسیالت از طریق واکنش ترانس-استریفیکاسیون 13شده ودر ادامه پیوند میان حد واسط سیکلودکسترین-استر
شکسته میشود .در سیکلودکسترینهای طبیعی تنها گروههای عاملی گروههای هیدروکسیل هستند ،اما در
سیکلودکسترینهای اصالح شده دسته وسیعی از گروههای عاملی در دسترس میباشند .سیکلودکسترینهای حاوی
گروههای آمین و کربوکسیل میتوانند کاتالیستهای اسیدی و بازی را فراهم کنند .در مثالی که در شکل  3آورده شده،
متالو سیکلودکسترین  21هیدرولیزفسفات تری استر  19را پنج برابر میکند [.]21
-4-2راکتورهای مولکولی برای تجمیع کنترل شده مواد اولیه و واکنش دهنده

دسته وسیعی از فرآیندهای دیگر نظیر دیلز-آلدر ]26-22[ 14و حلقه زایی فوتوشیمیایی ] [2+2توسط سیکلو
دکسترین تحت تاثیر قرار میگیرند []31-27
-1-4-2معکوس کردن فضا گزینی حلقه زایی نیتریل اکسید

در یک روش  -βسیکلودکسترین برای تغییرفضاگزینی حلقه زایی نیتریل اکسید مورد استفاده قرار گرفت [،]32 ,31
ترکیب دوقطبی نیتریل اکسید در واکنش حلقه زایی [ ]2+3با آلکنها و آلکینها که ترکیبات دوقطبی دوست هستند
شرکت میکند تا ترکیبات ایزوکسازولین

15

و ایزوکسازول

16

را به ترتیب تولید کند .در حضور ترکیبات دوقطبی دوست

نامتقارن ،احتمال تشکیل مخلوطی از ایزومرهای فضایی وجود دارد [ .]33بر همین اساس آلکنها و آلکینهای تک
استخالفی ،ایزوکسازولین و ایزوکسازول استخالف شده در موقعیت  5را ایجاد میکنند ،اما در صورت استفاده از
داربست های مولکولی -βسیکلودکسترین میتوان خروجی واکنش را تغییر داد .اتصال ترکیب دوقطبی دوست به
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سیکلودکسترین و در ادامه ،ادغام سیکلودکسترین اصالح شده و ترکیب آروماتیک نیتریل اکسید بهصورت یک
کمپلکس درهمجای باعث کنترل جهتگیری ترکیبات دوقطبی و دوقطبیدوست شده و درنتیجه منجر به تشکیل
ایزوکسازولین و ایزوکسازول استخالف شده در موقعیت  4میشود (شکل.)4
سرعت واکنش در حضور -βسیکلودکسترین از طریق تشکیل کمپلکس بهطور قابل توجهی افزایش پیدا میکند.
این واکنشها بهطور مؤثری در آب و در دمای اتاق انجام میشوند و شواهد حاکی از تشکیل کمپلکس درهمجای است.
زمانی که در شرایط مشابه از  DMF17به جای آب استفاده شود ،تشکیل کمپلکس مطلوب نبوده و تأثیر سیکلودکسترین
کاهش مییابد.
-2-4-2تحت تأثیر قرار دادن درصد تشکیل رنگهای ایندیگویی

در مثالی دیگر از دیمر سیکلودکسترین -اوره بهعنوان راکتور مولکولی استفاده شدهاست تا واکنش ایندوکسیل34 18
و ایزاتین 35 19را برای ایجاد محصوالت ایندیگو 36 21و ایندیروبین 37 21تحت تأثیر قرار دهد (شکل.]34[ )5
در شرایط بازی ترکیب ایندوکسیل استات  33هیدرولیز شده و ترکیب  34را ایجاد میکند .ترکیب  35در اثر
اکسیداسیون ترکیب  34و ترکیب  36از طریق دیمریزاسیون اکسایشی آن حاصل میشود .ترکیب  37نیز میتواند از
طریق واکنش بین ترکیبات  34و  35ایجاد شود .مشتقات اوره [ ]35عموماً کنفورماسیونی با هندسه الزم برای واکنش
ترکیبات  34و  35را فراهم میکنند (شکل .)5در نتیجه با انجام واکنش بین ترکیبات  34و 35در حضور مشتقات اوره
درصد تشکیل ترکیب  37افزایش مییابد (جدول.)2

-3نتیجه گیری
نانوراکتورها محفظههای نانومتری هستند که میتوان آنها را از ترکیبات مختلفی مانند مولکولها ،درشت مولکول
های سنتزی و درشت مولکولهای زیستی تهیه کرد .در این ساختارها مواد اولیه و محصوالت بین محلول و حفرهی
نانوراکتور مبادله میشوند .سیکلودکسترینها از جمله مولکولهایی هستند که میتوانند به عنوان داربست و الگو برای
طراحی و ساخت راکتورهای مولکولی به کار روند .راکتورهای مولکولی به دلیل مزایایی نظیر امکان کنترل واکنش
بسیار مورد استفاده قرار میگیرند .این مولکولها با تغییر فضاگزینی توسط محدودیت دسترسی به موقعیتهای جانبی و
همچنین توانایی انتخابگری در برهمکنش با ترکیبات مختلف باعث ایجاد تغییر در نتایج واکنشهای شیمیایی توسط
تغییر توزیع محصوالت ،تولید مشتقات جدید ،افزایش سرعت واکنشها و تجمیع کنترل شده مواد میگردند .عالوه بر
اینها ،راکتورهای مولکولی بهصورت مؤثری در آب و در دمای اتاق و در  pHتقریباً خنثی فعال هستند که باعث می-
شود بسیار مورد توجه قرار گیرند.
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شکل (a .1شکل شماتیک -βسیکلودکسترین (b .واکنش برم دار کردن ترکیبات 7، 4 ،1و نحوه تأثیر سیکلودکسترین در محدودیت دسترسی
به موقعیت ارتو ][15

شکل .2سنتز و مکانیسم احتمالی تشکیل دی آلکیل H-2کرومن 2-و-3دی کربوکسیالت [16] 14a-f
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شکل .3هیدرولیز کاتالیز شده ترکیب  19توسط متالوسیکلودکسترین [21] 22

شکل .4تأثیر سیکلودکسترین در معکوس کردن فضاگزینی حلقه زایی نیتریل اکسید ][32
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شکل .5واکنشهای رقابتی برای تشکیل ترکیبات  37، 36و تاثیر دیمر-βسیکلودکسترین اتصال یافته به اوره بهعنوان الگوی تشکیل ترکیب 37
][35،34

جدول .1نسبت محصوالت واکنش برم دار کردن ترکیبات  1و  4و  7در حضور و در غیاب سیکلودکسترینها ][15
Start
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24
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9

8

20

19

37

21

20

46

13

5

5

86

4

6

5

3

2

Product

14

86

44

56

3

97

<2

>98

7

93

21

79

No
Cyclodextrin
Cyclodextrin
βCyclodextrin

جدول-2راندمان تشکیل ترکیب های  37، 36حاصل از واکنش ترکیبات  34و [35،34] 35
Precursor

34+35
37
13
2.5
0.7

36
16
2.5
0.5

0.6
1.0

0.2
0.03

Product
No Cyclodextrin
β- cyclodextrin
β-CD-NHCO(CH2)2CONHβ-CD
β-CD-NHCOCONH-β-CD
β-CD-NHCONH-β-CD
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