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Özel: Bu çalışmada, daha önce antikonvülsan amaçla sentezi yapılmış 
olan bazı 2-aseti/nqftalen veya p-k/oroaseti/benzen türevi bileşiklerin 
redüksiyon ve oksim türevleri hazırlanmıştır. Antikonvülsan ve antifungal 
etki beklediğimiz etanol ve etmıon aksim türevleri, ketonik yapıdaki 
bileşiklerin sırasıyla sodyum borohidrür ile redüksiyonu veya hidroksilamin 
hidrok/orür ile reaksiyonu sonucu elde edilmiştir. Bileşiklerin fiziksel 
özellikleri, ince tabaka kromatografisinde Rf değerleri ve UV absorbsiyon 

özellikleri saptanmış, yapıları IR, lH-NMR spektroskopisi ve elementer ana
liz verileri ile kanıtlanmıştır. 

STUDIES ON OXIMES AND REDUCTION PRODUCTS 
OF SOME 2-ACETYLNAPHTHALENE AND 
p-CHLOROACETYLllENZENE DERIV A TIVES 

§ıımm.,ry: in ıhis study, ıhe reducıion products and oximes of some 2-
aceıy/naphtha/ene or p-chloroaceıylbenzene derivatives which were previously 
prepared as anıiconvu/sanı have been synthesized. The ethanol arıd etanon ox
ime products, w!ıich are expected to show anticonvulsanı and antifungal activ
ities, have been prepared by the reaction of ıhe ketonic compounds with sodi
um borohydride or hydroxylamirıe hydrochloride, respectively. The physical 
properties, Rı values on tlıirı-layer chromatography arıd the UV absorpıion 
properties of the syrııhesized compounds have been determined. The structures 
of the compounds have been proved by !R, 1 H-NMR spectroscopy and ıhe 
elementary anaysis dala. 

Key Worıls: Benzimidazole, Benzotriazole, 2-Acety/naphtha/ene Deriv
atives, p-Chloroacety/benzene Derivatives. 

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Hacettepe~ 
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GİRİŞ:-

1981 yılında sentezleri yapılan ve 
antikonvülsan aktiviteleri saptanan 

Nafimidon, Nafimidon alkol ve Den
zimol klinik incelemeler aşamasında 
olan antikonvülsan bileşiklerjir, Her 
üç bileşik de yapılarında bir aril gru-
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bu, bir imidazol halkası ve iki halka 
arasında bir alkil ara zinciri 
taşımaktadır (l-4)_ Bu grup bileşikler 
üzerinde yapılan yapı-aktivite 

çalışmaları kan-beyin engelini 
geçmeyi sağlayan lipofilik aril grubu
nun aktivite açısından gerekli 
olduğunu göstermektedir (3, 5, 6). 
Ara zincirde çeşitli fonksiyonel 
gruplar (keton, siklik ketal, siklik ve 
asiklik tiyoketaller, alkol, eter, ester) 
içeren türevlerle çalışılmış ve en 
yüksek aktivite alkol ve keton 
türevlerinde gözlenmiştir. Ketonların 
oksim türevleri ise denenmemiştir (2, 
3, 5). 

Diğer taraftan, 1- (2-hidroksialkil) -
lH-azol türevi bileşiklerin 1-
sübstitüe-IH-azol grubu antifungal 

ajanların önemli bir bölümünü 
oluşturduğu bilinmektedir (7, 8). Bu 
grup bileşiklerde en yüksek aktivite 
azol grubu olarak imidazol ve triazol 
halkası taşıyan türevlerde bulun- . 
muştur (9, 10). Benzimidazol ve bazı 
sübstitüe benzimidazollerin antifııngal 
ve antibakteriyel etkilerinin olduğu da 
uzun zamandan beri bilinmektedir 
(11, 12). Aynca, 1974'de Godefroi ve 
arkadaşlarının 1-imidazolilasetofenon 
aksimin antifungal aktivite 
gösterdiğini tespit etmeleri üzerine, 
benzer yapıda çeşitli aksim 
türevlerinin sentezi yapılmış ve anıı
fungal, antibakteriyel açıdan aktivite
leri incelenmiştir (13). 

Bu çalışmada, aril grubu olarak 2-
naftil veya p-klorofenil, Nafimidon 
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molekülündeki imidazol yerine ise 
benzimidazol veya benzotriazol halka
ları ıaşıyan, anıilconvülsan ve antifun
gal alctiviıe beklediğimiz, yeni bazı 
etanol ve eıanon oksim türevlerinin 
yapılması amaçlanmıştır (Tablo-I). 

Etanol ve eıanon oksim türevi 
bileşikler, daha önceden anti
konvülsan amaçla sentezleri yapılmış 
etanon türevlerinin sırasıyla sodyum 
borohidrii:r veya hidroksilamin lıidrok
lorilr ile realcsiyoıılanndan yaptlmıştır 
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Materyal ve Yöntemler: 

Bileşiklerimizin sentezinde kul
laml:ın başlangıç maddelerinden 
o:-bromo-2-asetilnaftalen (o:

bromoasetonafton), o:-bromo-p

kloroasetilbenzen (o:-bromo-p
kloroaseıofenon) ve benzotriazol lite
ratür yöntemlerine göre tarafımızdan 
hazırlanmıştır (14, 15). Bu çalışmada 
kullanılan diğer sentez ilkel maddeleri 
(2-aseıilnafıalen, p-kloroasetilbenzen, 
sodyum borohidrür, hidroksilamin 
hidroklorür, o-fenilendiamin, sodyum 
nitt:it, benzimidazol) Merek ve Fluka 
A.G. firmalarının ürünleridir. 

Etanon Türevi Bileşiklerin 

Genel Sentezleri: 

0.03 mol heterosiklik sekonder 
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aminin (benzimidazol veya benzo-
ıriazol) dimetilformamiddeki 
çözeltisine, buz banyosunda 
soğutularak, O.Ol mol o:-boromo-2-

asetilnaftalen veya o:-boromo-p
kloroasetilbenzen karışurılarak 1/2 
saatte azar azar eklendi. Karışım 2 
saat buz banyosunda, l gece oda 
sıcaklığında karıştırıldı. Sonra buzlu 
suya döküldü. Çökelek süzüldü; ben
zende çözülüp, azeotropik olarak ku
nıtuldu. Bakiye benzende çözüldü ve 
içinden kuru gaz HCI geçirildi. Çöken 
tuz süzüldü, uygun bir çözücüden 
kristıllendirilerek saflaştırıldı (16). 

Etanol Türevi Bileşiklerin 

Genel Senzezleri: 

O.Ol mol etanon türevinin 100 ml. 

meıanoldeki 0-5° Cye kadar . 
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soğutulmuş çözeltisine 0.03 mal sod
yum borohidrür azar azar eklendi; 2-4 
saat karıştırıldıktan sonra metanol ku
ruluğa kadar uçuruldu, 100 mi su ek
lenip karıştrrıldı. Çöken ham ürün 
süzüldü, su ile yıkandı, kurutuldu. 
Uygun bir çözücüden kristallendirile
rek saflaştırıldı. 

Oksim Türevi Bileşiklerin 
Genel Sentezleri: 

O.Ol mol etanon türevi ve 0.02 
mol hidroksilamin hidrol<lorür 50 mi. 
etanolde çözüldü, 15 N NaOH ile pH: 
11 'e getirildi; geri çeviren soğutucu 
altında 3 saat ısıtıldıktan sonra etanol 
kuruluğa kadar uçuruldu; 50 mi su ek
lenip karıştırıldı. Çökelek süzülüp su 
ile yıkandı, kurutuldu. Uygun 
bir çözücüden krisıallendirilerek 
saflaştırıldı. 

Analitik Kontroller 

Bileşiklerin erime dereceleri 
"Thomas Hoover Capillary Melting 
Point Apparatus" erime derecesi tayin 
cihazında tayin edildi. 

Bileşiklerin UV spekırumlan meta
n oldeki yaklaşık lo-s M 
çözeltilerinden Schimadzıı UV-160; 
lR spektrumları Schimadzu 435 lR 
spektrofotometresinde KBr disk 
yöntemi ile alınmıştır. NMR 
spektrnmları ise CHCI3-d (Bileşik IV, 
VIII) veya DMSO-d6 (Bileşik I, Il, 
JII, VI, VII) içerisinde Bruker 80 MHz 
NMR spektrometresinde alınmıştır. 
Bileşiklerin eleman analizleri 
BASF/Ludwigshafen-Batı Almanya'da 
yaptırılmıştır. 

llULGULAR 

1-(2-Naftil)-2-(benzirnidazol- l -il)
! -etanol (!) : 

O.Ol mol 1-(2-nafıil)-2-(benzimid:ı
zol-1-il)-1-etanon hidrol<lorür ve 0.03 
mol sodyum borohidrürden hareketle 
genel yönteme göre elde edilip, ben
zen-petrol eterinden kristallendirilerek 
saflaştınlmıştır. Verim: % 91.60. 
E.d. ı77°C. 

UV: A,;';::;jil:'222.8 (log e: 4.75), 

254.0 (log E : 4.01), 273.8 (log e: 
3.94) ve 281.0 nm (log e: 3.86). JR: 
3300 (0-H g), 3100, 3090 (C-H g, 
aromatik), 2950, 2870 (C-H g, alifa
tik), 1080 (C-0 g) ve 830, 810, 745 
cm- 1 (C-H d, 2-sübst. naftalen). 
NMR 4.40-4.60 (2H, m, -CH2 -), 

5.10-5.35 (JH, m, -CH-), 5.90 (!H, 
d, -OH) ve 7.16-7.71 ppm (12 H, m, 
nafüılen H1, H3-H8, benzirnidazol H2, 
H4-H7). Analiz: C19H 16N20 için he

saplanan C: 79.14, H: 5.59, N: 9.71; 
bulunan C: 78.10, H: 5.6, N: 9.4. 

1-(2-Naftil)-2-{benzimidazol-l -il)-
1-etanonoksim (II): 

O.Ol mol l-(2-naftil)-2-(benzimida
zol- l-il)-1-etanon ve 0.02 mol hidrok
silarnin hidroklorürdeıı hareketle genel 
yönteme göre elde edilip, meıanoldeıı 
kristallendirilerek saflaştırılmıştır. 

Verim: % 93.29. E.d. 212°c. 

UV:A,~;p~ 223.8 (log e: 4.61), 
241.0 (log e: 4.60), 273.6 (log e: 
4.21), 281.6 (log e : 4.19) ve 295.0 

) 
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nm (omuz; log e : 3.95). IR: 3400 
(aksim 0-H g), 3100-3060 (C-H g, 
aromatik), 2870 (C-H g, alifatik), 
1610 (C=N g) ve 905, 860, 755 cm·1 

(C-H d, 2-süsb. naftalen). NMR: 5.78 
(2H, s, -CH2-), 7.10-8.40 (12H, m, 
naftalen Hl, H3-H8, benzimidazol H2, 
H4-H7) ve 12.26 ppm (lH, s,=N
OH). Analiz: C19H15N30 için hesap

lanan C: 75.72, H: 5.01, N: 13.94; 
bulunan C: 74.8, H:5.0, N: 13.8. 

1-(2-Naftil)-2-(benzotriazol-1-il)-l
etanol (III): 

O.Ol mol 1-(2-naftil)-2-(benzotria
zol-l-il)-l-etanon hiclroklorür ve 0.03 
mol sodyum borohidrürden hareketle 
genel yönteme göre elde edilip, 
meıanol - sudan kristallendirilerek 
saflaştırılmıştır. Verim: % 90.77. 

E.d. !64°C. 

'MeOH UV: ""maks 222.4 (log e: 4.42), 

264.6 (log e: 4.07), 275.0 (omuz; log 

e: 3.97) ve 288.0 nm (omuz; log e: 
3.84). IR: 3240 (0-H g), 3105 (C-H 
g, aromatik), 2900 (C-H g, alifatik), 
1079 (C-0 g) ve 825, 812, 760 cm·l 
(C-H d, 2-sübs. naftalen). NMR: 
4.89-5.07 (2H, m, -CH2-), 5, 18-5.47 

(lH, m, -CH-) ve 7.22-8.10 ppm 
(1 IH, m, naftalen, Hl ,H3-H8 ben
zotriazol H4-H7). Analiz: C18H15N30 

için hesaplanan C: 74.72, H: 5.22, 
N: 14.52; bulunan C: 74.6, H: 5.2, 
N: 14.7. 

1 -(2-Naftil)-2-(benzotriazol-1-il)-l · 
etanon aksim (iV): 

O.Ol mol 1-(2-naftil)-2-(benzotria-

18 

zol-l-il)-1-etanon ve 0.02 mol hidrok
silarnin hiclroklorürden hareketle genel 
yönteme göre elde edilip, izo
propanol - sudan kristallendirilerek 
saflaştırılmıştır. Verim: % 79.16. 

E.d. 187°C. 

UV: '),,_MeOH 212.0 (omuz; log e : 
maks 

4.16), 240.6 (log e: 4.50), 283.0 (log 

e: 4.IO) ve 295.0 nm (omuz; log e: 
3.92). IR: 3550-2700 (aksim 0-H g; 
C-H g, aromatik; C-H g, alifatik), 
1630, 1610 (C=N g) ve 860, 830, 
750 cm·l (C-H d, 2-sülıst. naftalen). 
NMR: 6.06 (2H, s, -CHz-) ve 7.17-

7 .69 ppm (12H, m, =N-OH, nafıalen 
Hl,H3-H8, beıızotriazol H4-H7). Ana
liz: C18H 14N 40 için hesaplanan C: 

71.50, H: 4.66, N: 18.53; bulunan 
C: 71.2, H: 4.7, N: 18.7. 

1-( 4-Klorofenil)-2-(benzimidazol-l -
il)- l -etanol (V): 

O.Ol mol 1-(4-klorofenil)-2-(benzi
midazol-l-il)-l-etanon hidroklorür ve 
0.03 mal sodyum borohidrürden hare
ketle genel yönteme göre elde edilip, 
metanol - sudan kristallendirilerek 
saflaştırılmıştır. Verim: % 79.02. 

E.d. 189°C. 

UV: Ar;,1.-:g~ı 220.6 (log E : 4.01), 

247.8 (log E : 3.85), 263.6 {omuz; 

log E : 3.62), 273.8 (log E : 3.63) 
ve 281.0 nm (log e : 3.57). IR: 3200-
3000 (C-H g, aromatik; 0-H g), 
2950, 2900 (C-H g, alifatik), 1070 
(C-0 g), 855-820 (1,4-disübstitüe 
benzen) ve 765, 745 cm-1 (1,2-
disübstitüe benzen). 

) 
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1 -( 4-Klorofenil)-2-(benzimidazol- l -
il)-l -etanon aksim (Vl): 

O.Ol mol l-(4-klorofenil)-2-(benzi
midazol-l-il)-l-etanon ve 0.02 mol 
hidroksilamin hidroklorürden hare
ketle genel yönteme göre elde edilip, 
metana! - sudan kristallendirilerek 
saflaştırılmıştır. Verim: % 92.l 1. 

E.D. 203°C. 

UV:'A, MeakOH 210.8 (log e : 4.08), m s 
250.6 (log E : 4.25) ve 281.2 nm (log 

e : 3.55). !R: 3600-2250 (aksim 0-H 
g; C-H g, aromatik; C-H g, alifatik), 
1620, 1600 (C=N) g), 850, 825 (l,4-
disübstitüe benzen) ve 760 cm· 1 (1,2-
disübstitüe benzen). NMR: 5.42 (2H, 
s, -CH2-), 7 .00-8.00 (9H, m, fenil 

H2-H3,H5-H6, benzimidazol H2, H4-

H7) ve 11.90 ppm (IH, s, =N-OH). 
Analiz: C15H12CIN30 için hesapla

nan C: 63.05, H: 4.23, N: 14.70, Cl: 
12.42; bulunan C: 63.0, H: 4.2, N: 
14.7, Cl: 12.4, 

1-( 4-Klarofenil)-2-(benzatriazol-1 -
il)-1-etanal (VII): 

O.Ol mol 1-(4-klorofenil)-2-(benzo
triazol-l-il)-1-etanon hidraklorür ve 
0.03 mol sodyum borolıidrürden hare
ketle genel yönteme göre elde edilip, 
metanol - sudan kristallendirilerek 
saflaştmlmıştır. Verim: % 90.18. 
E.d. !54°C. 

UV:/ı.MakeOH 210.4 (log e: 3.93), 
m s 

222.0 (omuz; log e : 3.85), 258.2 

(lag E : 3.68) ve 287.0 nm (log e : 
4.31). IR: 3350 (0-H g), 3100 

(C-H g, aromatik), 2950 (C-H g, 
alifatik), 1070 (C-0 g), 865 (!, 4-
disübstitüe benzen) ve 785, 750 cm·1 

(1,2-disübstitüe benzen). NMR: 
4.63 - 4.95 (2H, m, -CHz-) 5.12-

5.45 (lH, m, -CH-), 5.65 (lH, 
d,- OH) ve 7.36-7.98 ppm (8H, m, 

fenil H2-H3, H5-H6, benzotriazol 
H4-H7). Analiz: C14H 12CIN30 için 

hesaplanan C: 61.43, H: 4.42, N: 
15.35, CL: 12.96; bulunan C: 61.2, 
H: 4.4, N: 15.5, CI: 13.0. 

1-(4-Klarofenil)-2-(benzotriazal-l
il)-1-etanan aksim (VIII): 

O.Ol mal 1-(4-klorofenil)-2-(benzo
triazol-l-il)-1-eıanan ve 0.02 mal 
hidroksilamin hidroklarürden hare
ketle genel yönteme göre elde edi
lip, metana! - sudan kristallendirilerek 
saflatmlmıştır. Verim: % 69.15 E.d. 

2!1°C. 

UV: A MeOkH 207.6 (lag e : 4.29), ma s 

256.2 (log e :. 4.38) ve 287 .O nm 

(omuz; lag c : 3.73). IR: 3500-2250 
(aksim 0-H g; C-H g, aromatik; C-H 
g, alifatik), 1610 (C=N g), 835 ve 
745 cm·1 (1,4-disübstitüe ve 1,2-
disübstitüe benzen). NMR: 6.00 
(2H,s, -CHz-) ve 7.09-7.98 ppm (8H, 

m, fenil H2-H3,H5-H6), benzotriazal 
H4"H7). Analiz: C 14H 11CIN40 için 

hesaplanan C: 58.64, H: 3.86, N: 
19.54, CI: 12.38; bulunan C: 58.4, 
H: 3.9, N: 19.7, CI: 12.3. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: 

Bu çalışmada, etanol ve etananok
sim türevi, biri daha önce literatürde 

) 
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kayıtlı olan (Bileşik V), 8 bileşik 
hazırlanmıştır. 

Oksim ve etanol türevlerinin 
hazırlanmasında sentez ilkel maddesi 
olarak kullandığırmz etanon türevleri, 
literatürde bu bileşiklerin sentezi için 
verilen N-alkilasyon yöntemine göre 

a-bromo-2-asetilnaftalen veya a
bromo-p-kloroasetilbenzeııin benzi
midazol veya benzoıriazol ile reak
siyonundan hazırlanmıştır (16, 17). 
Etanol türevi bileşikler, hazırlanan 
etanon türevlerinin rediiksiyomı ile 
elde edilmiştir. Rediiksiyonda, realc
siyon kolaylığı, verimin yüksek ol
ması ve diğer redüksiyon ajanlarına 
oranla karboni> grubu için dıılıa seçici 
olması nedeniyle sodyum borohidrür 
kullanılmıştır (2, 3, 17). Oksim 
türevleri ise, etanon tiirevleriııin ba
zil< ortamda hidroksilarııin hidrok
lorür ile reaksiyonu soııııcıı 

hazırlanmıştır. Literatürde, benzer ak
sim türevlerinin elde edilmesi için 
suya dökmeyi takiben çözeltinin asit
lendirilmesi önerilmektedir (13). An
cak çalışmamızda, suya dökmeyi taki
ben ürünün çökmesi nedeniyle 
asiılendirmeye gerek lcalmadan oksim 
türevleri elde edilmiştir. 

20 

Etanol türevi bileşiklerin IR 
spektrumlarında, 1700 cm-1 civarında 
gözlenmesi gereken keıon C=Ü geri
lim titreşimlerine ait bandın bulun
maması, buna karşılık 3200 cm-1 ci
vannda allcol 0-H gerilim ve ııoo 
cm-1 civarında ise C-0 gerilim 
bantlarının gözlenmesi redüksiyon 
ürünlerinin oluştuğunu 

göstermektedir. Oksimler için karak-

ıeristik olan 0-H gerilim (yaklaşık 
3500 cm-1) ve C=N gerilim (yaklaşık 
1650 cm-1) titreşimlerine ait bantlar 
bütün oksim !iirevleriııin lR 
spektrnmlarında beklenen değerlerde 
gözlenmiştir. 

Bil eşiklerin NMR spektrıımlanııda, 
metilene komşu lıeıerosiklik halkımm 
benzotriazol olduğu bileşiklerde 

gözlenen metilen pikleriııiıı, benzi
midazol olduğu bileşiklerin metilen 
pikleriııe oranla diişillc alanlara kay
ması beıızotriazolün iııdiiktif yolla 
benzimidazole göre daha fazla elek1ron 
çekmesine bağlanmaktadır. Etanol 
türevlerinde dublet olarak beklenen 
metilen pmıonlarmm mııltiplet olarak 
gözlenmesi, metilerıin iki protonunun 
farklı sıereokimyasal ve magııetik 
özelliklerinden ( diastereoıopik olma
larıııdaıı) dolayı birbirleriyle de et
kileşmeye gifmesine bağlanmıştır. 
Etanol türevlerinde 5.5-6.0 ppm ci
varında dublet olarak gözlenen pikiıı, 
metine komşu hidroksil protoııuna; 
oksim türevlerinde ise 12 ppm ci
varında gözlenen pikin oksim bidrok-
s i I protonuııa ait olduğu 
düşünülmüştür. Meıanol-d4 eklenerek 

çekilen spektrnmlarda bu pikin kay·· 
bolması bu görüşümüzü kesin
leştirmiştir. 12 ppm civarında 
gözlenen oksim hidroksil proıonuna 
ait pi kin bir bileşiğin spektrnm unda 
(Bileşik Vlll) gözlenememesi, bir 
bileşikte ise (Bileşik iV) aromatik 
sahada çıkması spektrnmlann 
çekilmesindeki solvan, konsantrasyon 
ve temperatür farklılıklarına 

bağlanmıştır. Spektrı.ımlardald tüm 
piklerin integral değerleri ve ele- , 
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menter analiz sonuçlan da bileşiklerin 
yapılarına dol!nılar niteliktedir. 
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