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TỔNG QUAN 
Ngoài nước
Anilin là một vật liệu cơ bản không chỉ có ứng dụng lớn trong ngành công nghiệp phẩm nhuộm
(thiazine) mà còn trong ngành công nghiệp hóa chất (polyurethane, polianiline…) và có tầm quan
trọng  trong  ngành  công  nghiệp  sản  xuất  thuốc  (antipyrine,  antifebirin,  sulfadiazine…)
Sulfadiazine là thuốc rất quan trọng ngay cả sau khi sự đời của penicillin đặc biệt dùng trong thú
y. Sulfadiazine ra đời đánh dấu mốc quan trọng đó là làm giảm tỷ lệ viêm phỏi từ 83100 trong
năm 1930 xuống 44100 vào năm 1946. Ngoài ứng dụng trên thì aniline và các dẫn xuất của
chúng tổng hợp ra nhiều hợp chẩt hữu cơ dị vòng có hoạt tính  sinh học cao, có vai trò quan trọng
cuộc sống và các ngành công nghiệp như quinolin, phenoxazin, v.v.
Các dẫn xuất của Anilin đều có chứa nhóm amin có khả năng phản ứng cao, đặc biệt là phản ứng
ngưng tụ với các hợp chất có chứa nhóm cacbonyl. Một số phản ứng của anilin với hợp chất
cacbonyl để tổng hợp một số hợp chất dị vòng đã được nghiên cứu từ lâu và đã được viết thành
giáo trình để giảng dạy trong chương trình phổ thông, cũng như đại học và sau đại học như các
phương pháp tổng hợp quinolin của Scraup, Doner-Miller, Combes v.v.
Do quinolin là bộ khung chính trong một số ancaloit có hoạt tính sinh học cao như Quinin (tách từ
cây thanh hao làm thuốc chống sốt rét), Sopcain (làm thuốc gây mê), plasmoxin và acrikhin (đều
làm thuốc chống sốt rét hiệu quả) v.v.
 
Do tính chất quan trọng như vậy nên trong suốt một thời gian dài cho tới ngày hôm nay, các nhà
hoá học hữu cơ cả trong và ngoài nước luôn tìm tòi nghiên cứu để tổng hợp ra những dẫn xuất
mới của chúng. Đã có vô số dẫn xuất mới của quinolin được tổng hợp, nhưng dẫn xuất tropolon
của chúng thì còn rất mới mẻ và mới bắt đầu được một số nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu
cách đây chưa lâu.
Tropon và tropolon được các nhà hoá học hữu cơ biết đến từ thập kỉ 40 của thế kỉ 20. Nguyên
nhân chính là do hệ tropolon là một trong những hệ chính trong một số hợp chất thiên nhiên, đa số
những hợp chất đó thể hiện những hoạt tính sinh học quí giá[1] như:  Thuốc kháng sinh [2],
Chống ung thư [3], kháng khuẩn [4] v.v.
 
 
 
Kolsamin được sử dụng trong y học như thuốc chống mụn nhọt, chống các khối u. Ngoài ra
Colchicin thể hiện hoạt tính chống khuẩn Mito [5]. Trong tài liệu [6] cho biết về tổng hợp các dẫn
xuất của Colchicin có thể hiện các hoạt tính kháng khuẩn lao và chống các loại khuẩn gây mụn
nhọt. Khoa học đã chứng minh được hoạt tính sinh học của o-alkyl tropolon và các hợp chất tương
tự đang được sử dụng làm thành phần chất ức chế tế bào ung thư [7]. Hệ tropolon có hoạt tính
sinh học tương tự các hợp chất hữu cơ có nhóm phốt phát và có khả năng thay thế cho nhau trong
những trưòng hợp cụ thể.
Một phát hiện mới trong quá trình tổng hợp tropolon là vào năm 1999 M. Mizanur Rahman [8]
cùng các nhà khoa học Nhật Bản như Yoshihiro Mantano, Hitomi Suzuki đã dùng các hợp chất o-
benzoquinon để phản ứng với hợp chất cơ Bitmut ở nhiệt độ khoảng -78o C để điều chế ra dẫn



xuất của tropolon với hiệu xuất khoảng từ 5-10%. Tuy nhiên phản ứng ở điều kiện khắc nghiệt
cùng với hiệu xuất cực thấp như trên thì công trình trên chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học, còn thực tế
thì không thể đưa vào thử nghiệm sản xuất.
Những năm gần đây đã thấy xuất hiện nhiều hơn những công trình nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất
tropolon của quinolin xuất hiện trên những tạp chí uy tín trên thế giới. Điều đó chứng tỏ đây là một
trong những lĩnh vực đang được thế giới quan tâm.
Sau đây là một số công trình khoa học tiêu biểu
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Trong nước
Việc nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng có hoạt tính sinh học được các nhà hoá học trong
nước bắt đầu nghiên cứu từ lâu. Trong thời gian gần đây họ rất chú trọng nghiên cứu tổng hợp
các dẫn xuất của các hợp chất dị vòng chứa nitơ, đặc biệt là quinolin. Trong số đó có rất nhiều
giáo sư có uy tín trong làng hoá học hữu cơ nước ta như GS.TSKH Nguyễn Minh Thảo, GS.TSKH
Nguyễn Đình Triệu cùng các thầy cô thuộc khoa Hoá học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên -
Đại học Quốc Gia Hà Nội. Chính vì vậy tác giả mạnh dạn đề xuất nhiệm vụ khoa học trên tập
trung vào việc tổng hợp một số dẫn xuất tropolon của quinolin đi từ một số dẫn xuất ban đầu của
anilin.
Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực này:
1. Nguyễn Đình Triệu, Đoàn Duy Tiên. Tổng hợp và xác định cấu trúc một số fomazan chứa dị
vòng quinolin. Tạp chí Hóa học (2000).  4, Tr. 35-38, Hà nội.
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MỤC TIÊU 
Mục tiêu của đề tài là tổng hợp được một số dẫn xuất quinolin của tropolon từ một số dẫn xuất của
anilin
NỘI DUNG 
Chuyên đề 1: (4 tháng)
- Nghiên cứu tài liệu và viết xong phần tổng quan của đề tài
- Thăm dò nghiên cứu tổng hợp các chất ban đầu
Chuyên đề 2: (3 tháng)
- Tổng hợp một số dẫn xuất quinolin từ các dẫn xuất anilin tương ứng.
Chuyên đề 3: (2 tháng)
- Thực hiện phản ứng nitro hóa, để tổng hợp một số dẫn xuất nitro quinolin
Chuyên đề 4: (3 tháng)
- Tổng hợp một số dẫn xuất quinolin của 5,7-đi(tert-butyl)-1,3-tropolon, phân tích xác định cấu
trúc của sản phẩm
Chuyên đề 5: (3 tháng)
Tổng hợp các dẫn xuất quinolin của 5,6,7-triclo-1,3-tropolon, phân tích xác định cấu trúc của sản



phẩm
Chuyên đề 6: (4 tháng)
Tổng hợp các dẫn xuất quinolin của 4,5,6,7-tetraclo-1,3-tropolon, phân tích xác định cấu trúc của
sản phẩm
- Tổng hợp kết quả, viết báo cáo tổng kết đề tài (1 tháng)
- Đề nghị nghiệm thu đề tài (1 tháng)
- Nghiệm thu đề tài
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
- Các phương pháp thực hiện phản ứng hữu cơ thông dụng phù hợp với phòng thí nghiệm
- Các phương pháp tinh chế hoá chất thông dụng như, chiết, tách, phân lập, kết tinh lại, sắc kí bản
mỏng, sắc kí cột v.v.
- Cấu trúc của các hợp chất được chứng minh bằng phương pháp đo điểm chảy và các phương
pháp phổ hiện đại như phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), phổ khối lượng (MS),
v.v.
HIỆU QUẢ KTXH 
Giáo dục và đào tạo:
- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho nhóm nghiên cứu đề tài.
- Phục vụ công tác đào tạo đại học và sau đại học tại ĐH Thái Nguyên
- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học của cán bộ Đại học Thái Nguyên với các cơ sở khác ở
trong và ngoài nước.
Kinh tế - xã hội:
- Kết quả của đề tài góp phần nâng cao số lượng các hợp chất hữu cơ, dự đoán có thể có hoạt
tính sinh học, làm tăng sự lụa chọn đối tượng trong việc nghiên cứu sản xuất các loại thuốc mới.
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho nhóm nghiên cứu đề tài tại trường Đại học Khoa học -
ĐHTN.
- Phục vụ công tác đào tạo đại học và sau đại học tại ĐH Thái Nguyên
- Các công ty dược phẩm


