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บทคัดย่อ
สารอะโรมาติกเฮเทอโรไซเคิลอิ นโดลและอนุ พนั ธ์เป็ นกลุ่มสารอิ นทรี ยท์ ี่ มีความสําคัญมากกลุ่มหนึ่ ง
หลายชนิ ดพบได้ในธรรมชาติ บางชนิ ดมีฤทธิ์ ทางชีวภาพและบางชนิ ดใช้เป็ นยา บทความวิชาการนี้ ได้
รวบรวมรายงานการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการสังเคราะห์และปฏิ กิริยาเคมีต่างๆ ที่ สําคัญของอินโดลและ
อนุพนั ธ์
คําสําคัญ: อินโดล, เคมีสงั เคราะห์ของอินโดล, ปฏิกิริยาเคมีของอินโดล
Abstract
Indole and its derivatives are one of the important organic heterocyclic aromatic compounds.
They are found in considerable natural compounds. Some of them show biological activities and
are used in variety of current medicine. The aim of this review article is present the important
syntheses and chemical reactions of indole and its derivatives.
Keywords: Indole, Indole synthesis, Chemical reaction of indole.
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1. บทนํา
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H

COOH

NH
HO
อิ นโดล (indole, 1) จัดเป็ นสารอิ นทรี ย ์
N
N
N
ประเภทอะโรมาติกเฮเทอโรไซเคิลที่ มีความสําคัญ
H
H
H
tryptophan
(5)
serotonin
(6)
auxin
(4)
มากชนิ ด หนึ่ ง โครงสร้ า งทางเคมี ข องอิ น โดล
รู ปที่ 2 โครงสร้างของ auxin (4), tryptophan
ประกอบด้วยวงแหวน 2 วง (bicyclic structure)
(5) และ serotonin (6)
ได้แก่ วงเบนซี น (benzene, 2) และวงไพร์ โรล
(pyrrole, 3) ต่อเชื่อมกัน โดยใช้คาร์ บอนตําแหน่งที่
1 และ 2 ของวงเบนซี นร่ วมกันกับคาร์ บอนตําแหน่ง ปวดข้อรู มาตอย (rheumatoid arthritis) และยา
vincristine (9) ที่ใช้รักษาผูป
้ ่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ที่ 2 และ 3 ของวงไพร์โรล ดังแสดงในรู ปที่ 1
ขาว (leukemia) เป็ นต้น
NH2
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2
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N
H
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N
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5

pyrrole (3)

รู ปที่ 1 โครงสร้างของ indole (1), benzene (2)
และ pyrrole (3)

NH2

CH3

N

N
H

O
Cl
indomethacin (8)

psilocybin (7)

OH
N

สารอินทรี ยห์ ลายชนิ ดที่ พบในธรรมชาติ มีวง
อิ นโดลเป็ นส่ วนประกอบภายในโมเลกุลเช่ น สาร
ฮอร์ โมน auxin (4) เป็ นฮอร์ โมนที่ ควบคุ ม การ
เจริ ญเติบโตของพืช กรดอะมิโน tryptophan (5) เป็ น
องค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังเป็ นหนึ่ งใน
กรดอะมิ โ นที่ จ ํา เป็ นต่ อ มนุ ษ ย์ด้ ว ย และสารสื่ อ
ประสาท serotonin (6) ทําหน้าที่ส่งข้อมูลต่างๆ ใน
สมองซึ่งมีผลต่อการลดความวิตกกังวลและส่ งผลให้
รู ้ สึก อารมณ์ ดี ถ้า ขาดสารชนิ ด นี้ จะทํา ให้ เ กิ ด โรค
ซึมเศร้าได้ เป็ นต้น [1]
นอกจากนี้อนุพนั ธ์ของอินโดลบางชนิดยังมี
ฤทธิ์ทางชีวภาพและเป็ นยาที่ใช้กนั ในปัจจุบนั เช่น
สาร psilocybin (7) ที่พบในเห็ดมีฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง (central nervous system,
้ ่ วยโรค
CNS) ยา indomethacin (8) ที่ใช้รักษาผูป

COOH

OPO3H2
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N
H
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N
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CH2CH3
OAc

N

H OHCOOCH3
CHO

vincristine (9)

รู ปที่ 3 โครงสร้างของ psilocybin (7),
indomethacin (8) และ vincristine (9)
นอกจากสารประกอบอิ นโดลจะเป็ นสารที่ มี
ฤทธิ์ ทางชีวภาพที่น่าสนใจแล้ว อนุพนั ธ์ของอินโดล
บางชนิ ด ยัง เป็ นสารตั้ง ต้น ที่ มี ค วามสํา คัญ ในเคมี
อินทรี ยส์ ังเคราะห์อีกด้วย ในบทความนี้ ได้รวบรวม
วิธีการสังเคราะห์และปฏิ กิริยาเคมี ของอินโดลและ
อนุพนั ธ์ที่สาํ คัญไว้

2. การสั งเคราะห์ อนิ โดล

ในการสั ง เคราะห์ อิ น โดลในระยะเริ่ มแรก
สามารถทําได้โดยปฏิ กิริยารี ดกั ชันของออกซิ นโดล
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11) ซึ่ งเตรี ยมจากไอสาติน (isatin, 10) (dehydration) แ ล ะ เ กิ ด ก า ร รั บ โ ป ร ต อ น
โดยใช้สงั กะสี เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา [2] ดังแสดงในรู ป (protonation) ไ ด้ ส า ร มั ธ ยั น ต ร์ ( intermediate)
หมายเลข (14) และ (15) ตามลําดับ แล้ว เกิ ด การ
ที่ 4
จัดเตรี ยมใหม่แบบ [3,3]-sigmatropic ตามด้วยการ
ปิ ดวง (ring closure) ได้สารมัธยันตร์ (16) ถึง (18)
ตามลํา ดับ ในขั้นสุ ด ท้า ยเกิ ดการขจัดโมเลกุลของ
แอมโมเนี ย ออกจากสารมัธ ยัน ตร์ (18) ได้ส าร
รู ปที่ 4 วิธีการสังเคราะห์อินโดลโดยปฏิ กิริยา
ผลิตภัณฑ์อินโดล (19) ดังแสดงในรู ปที่ 5
รี ดกั ชันของออกซินโดล (11)
การสังเคราะห์อินโดลโดยวิธีของ Fischer ยังคง
ในเวลาต่ อ มามี นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ห ลายกลุ่ ม
ได้รับความนิยมและมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย
สนใจศึ กษาการสังเคราะห์อินโดลด้วยวิธีการต่างๆ
งานวิจยั ในปั จจุบนั หลายเรื่ องได้นาํ หลักการของวิธีน้ ี
ซึ่ งในบทความวิ ช าการนี้ ขอนํ า เสนอวิ ธี การ
มาประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์อินโดลเช่น Stephen
สังเคราะห์สารประกอบอินโดลที่สาํ คัญ 3 วิธี ดังนี้
L. Buchwald [4] ได้ศึกษาปฏิกิริยา palladium2.1. การสังเคราะห์ อนิ โดลโดยวิธีของ Fischer
ั ธ์ aryl
catalyzed cross coupling ระหว่างอนุพน
(Fischer indole synthesis) [3] วิธีการนี้ เป็ นการ
ั ธ์ hydrazone (21) ซึ่งจะได้
bromide (20) กับอนุพน
สังเคราะห์อินโดลโดยใช้ปฏิกิริยาการควบแน่นของ
สารมัธยันตร์ N-arylhydrazones (22) ที่เป็ นสารตั้ง
สองโมเลกุ ล (intermolecular condensation)
ต้นในการปิ ดวงตามหลักการของ Fischer ภายใต้
ระหว่างอนุ พนั ธ์ aryl hydrazones (12) กับ
สภาวะกรด (p-toluenesulfonic acid, p-TsOH) ได้
aldehyde, ketone หรื อ ketonic acid (13) โดยมี
สารอนุพนั ธ์อินโดล (23) ดังแสดงในรู ปที่ 6
กรดเป็ นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา ซึ่ งปฏิ กิ ริ ยาเริ่ มจากการ
ควบแน่ นของสารตั้งต้นสองชนิ ดโดยมี การขจัดนํ้า
(oxindole,
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R

R
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รู ปที่ 5 วิธีการสังเคราะห์อินโดลโดยวิธีของ Fischer
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+
R

R2

R1

Br
(20)

R1

Pd0

N

BINAP
KOtBu

N
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(22)

R
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R2
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R = Cl, CH3, OCH3, CF3
R1 = CH3, CH2CH3, Ph
R2 = H, CH3, CH2CH3, n-pent

R2
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N
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(23)

รู ปที่ 6 การประยุกต์ใช้การสังเคราะห์ อินโดล
ตามวิธีการ Fischer ของ Buchwald
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(26)
ในสภาวะเบสเช่น NaNH2, RONa หรื อ n-BuLi ทั้งที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ งและที่ อุ ณ หภู มิ สู ง
กลไกการ
เกิดปฏิกิริยาเชื่อว่าเกิดจากเบสดึงโปรตอนที่ตาํ แหน่ง
เบนซิ ล (benzylic position) ของสาร (26) ได้สารมัธ
ยันตร์คาร์แบนไอออน (27) แล้วเกิดการปิ ดวงที่หมู่เอ
ไมด์ (amide) และขจัดนํ้าได้สารผลิตภัณฑ์อินโดล
(28) ดังแสดงในรู ปที่ 8
sation) ของ N-(2-alkylphenyl) alkanamines

R
ในปี 2008 George Bratulescu [5] ได้
NaNH or RONa
R'
R'
200-400 C
X
X
N
สังเคราะห์อนุพนั ธ์อินโดล (25) จาก pyruvic acid
N
O
or n-BuLi, rt.
O
H
H
(27)
(26)
กับอนุพนั ธ์ phenylhydrazines (24) แบบ one-pot
R, R' = H, alkyl, aryl
R
x = H, Cl, OCH
โดยมี zinc chloride เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาชนิดกรดลิว
X
R'
N
อิส (Lewis acid catalyst) และ phosphorus
(28) H
pentachloride เป็ นสารกําจัดนํ้า (water scavenger)
รู ป ที่ 8 วิ ธี ก ารสั ง เคราะห์ อิ น โดลโดยวิ ธี ข อง
ซึ่งจะได้ indole-2-carboxylic acid แล้วเกิดการ Madelung
กําจัดหมูค่ าร์บอกซิล (decarboxylation) ด้วย
ในปี 2009 George Kraus [7] ได้สังเคราะห์
ไมโครเวฟต่อได้สารผลิตภัณฑ์อินโดล (25) ดังแสดง
สารอนุพนั ธ์อินโดลด้วยการสร้างพันธะในตําแหน่ ง
ในรู ปที่ 7
เดี ยวกันกับวิธีการของ Madelung โดยใช้ปฏิ กิริยา
R
O
R
สองขั้น ตอน ในขั้น ตอนแรกใช้ก ารรวมตัว กัน
R
R
Me
COOH
NH
N
R
N
ระหว่า ง (2-aminobenzyl)triphenylphos phonium
R
ZnCl , PCl
H
R
H
microwave irradiation
R
(29) กับสาร aromatic aldehyed (30) ในสภาวะกรด
(24)
(25)
71-88%
R , R = H or OCH
ได้สารมัธ ยัน ตร์ อิ ม มี น (imine, 31) ซึ่ ง เมื่ อ ทํา
R , R = H, NO or halogen
ปฏิ กิ ริย าต่ อด้ว ย potassium tertiary butoxide
รู ปที่ 7 การประยุกต์ใช้การสังเคราะห์ อินโดล (t-BuOK) ได้ ส ารผลิ ตภั ณ ฑ์ 1,2-disubstituted
ตามวิธีการ Fischer ของ Bratulescu
indole (32) ดังแสดงในรู ปที่ 9
2.3. การสั ง เคราะห์ อิ น โดลโดยวิ ธี ข อง
2.2. การสั ง เคราะห์ อิ น โดลโดยวิ ธี ข อง
R

2

o

3

1

1

2

2

2

3

1

3

2

4

3

2

4

5

4

3

2

Bischler-Möhlau

(Bischler-Möhlau

indole

[6]
synthesis) [8] วิธีการสุ ดท้ายที่จะนําเสนอนี้ เป็ นการ
วิธีการนี้ เป็ นการสังเคราะห์ อินโดลโดยใช้ปฏิ กิริยา
สัง เคราะห์ อิ น โดลโดยใช้ป ฏิ กิ ริ ย าการรวมตัว กัน
ควบแน่นภายในโมเลกุล (intramolecular condenระหว่าง aryl amines (33) กับสาร α-haloketone
Madelung (Madelung indole synthesis)
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P+Ph3Br-

P+Ph3BrO

R2
NH2

R3

+ R1

AcOH, MeOH
H

R

heating
R3

(30)

(29)

Br

2

X
(33)

X

-H2O
(34)

R2

N

Y

(35)

Y

R
X

R1
R3

R

Br

170oC

O

X, Y = OH, OCH3
R = H, alkyl

t-BuOK

R1 = alkyl
R2 = alkyl or aryl
R3 = halides

R

NH2

R1

N
(31)

+

N

N
H
(32)

H
(36)

รู ป ที่ 9 การประยุก ต์ใ ช้ก ารสัง เคราะห์ อิ น โดล
ตามวิธีการ Madelung ของ Kraus

Y

รู ป ที่ 10 วิธีก ารสัง เคราะห์ อิ น โดลโดยวิธีข อง
Bischler-Möhlau

นักวิจยั บทความนี้ ได้พยายามรวบรวมและจัดแบ่ ง
ประเภทของปฏิกิริยาของอินโดลที่สาํ คัญ ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็ น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
3.1. ปฏิกิริยากับกรดและเบส (acid-base
reaction) [1, 2] เมื่อพิจารณาโครงสร้างของอินโดล
ในรู ปที่ 1 จะเห็ น ได้ ว่ า โครงสร้ า งของอิ น โดล
บางส่ ว นมี ลกั ษณะคล้ายคลึ ง กับ ไพร์ โรลซึ่ งมี ฤทธิ์
เป็ นเบสอ่อน ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้อินโดลมีฤทธิ์ เป็ น
เบสอ่อนเช่นกัน ดังนั้นอินโดลจึงสามารถทําปฏิกิรยา
ได้ดีกบั กรดแก่ (strong acid) เช่น เมื่อนําอินโดลไป
ทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟิ วริ ก (sulfuric acid, H2SO4)
พบว่า ได้ 1H-indolium cation (41) และ 3Hindolium cation (42) ซึ่ งเกิ ดจากการรับโปรตอนที่
3. ปฏิกริ ิยาเคมีของอินโดล
อะตอมไนโตรเจนตําแหน่งที่ 1 (N1) และที่อะตอม
การศึ กษาปฏิกิริยาเคมีของอินโดลและอนุพนั ธ์ คาร์ บอนตําแหน่ งที่ 3 (C3) ตามลําดับ โดยแคต
มีมาต่อเนื่ องยาวนานหลายทศวรรษ โดยหลายกลุ่ม ไอออนเหล่ า นี้ สามารถเกิ ด การเปลี่ ย นไอโซเมอร์

(34) ที่อุณหภูมิสูง เชื่อว่ากลไกเกิดผ่านการขจัดนํ้าได้
สารมัธยันตร์อิมมีน (35) ซึ่งสามารถเกิดการปิ ดวงต่อ
ได้สารผลิตภัณฑ์อินโดล (36) ดังแสดงในรู ปที่ 10
ในเวลาต่อมา David Black [9] ได้สังเคราะห์
อนุ พ นั ธ์ 4,6-ไดเมทอกซี อิ น โดล (40) โดยใช้
หลัก การในการสร้ า งวงที่ ใ กล้เ คี ย งกับ วิธี ก ารของ
Bischler-Möhlau แต่ เ ป็ นปฏิ กิ ริ ยาการปิ ดวงใน
สภาวะกรด (trifluoroacetic acid, TFA) ของสาร
anilino ketones (39) ที่ เตรี ยมได้จากการรวมตัวกัน
ระหว่าง 3,5-dimethoxyaniline (37) กับอนุ พนั ธ์
α−bromoketone (38) ด้วย NaHCO3 ในเอทานอล
(EtOH) ดังแสดงในรู ปที่ 11

Y

Y
OCH3
O
NH2

O

NaHCO3

+
H3CO

Y

OCH3

Br

R'

EtOH

(37)
(38)
R' = H, CH3, Ph, COOCH3
Y = H, NO2, OCH3, COOCH3, halo, alkyl

H3CO
(39)

N
H

OCH3

1. TFAA, NEt3, THF
R'

R'

2. TFA, reflux 15 min
3. MeOH, KOH

H3CO

รู ปที่ 11 วิธีการสังเคราะห์อนุพนั ธ์ 4,6-ไดเมทอกซีอินโดล
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ไปเป็ นแคตไอออน 2H-indolium
cation (43) แต่ เ กิ ด ได้ใ นปริ ม าณน้อ ย เนื่ อ งจาก
โครงสร้ า งของแคตไออน (43) ได้สู ญ เสี ย ความ
เป็ นอะโรมาติก (aromaticity) ในส่ วนของวงเบน
ซี นไป ดังนั้นจึ งมี ความเสถี ยรน้อยกว่าแคตไอออน
(41) และ (42) ดังแสดงในรู ปที่ 12

Strong
base

(isomerisation)

N
H
(41) H

H

(43)

N
H

N
H

N
anion A (44)

N
anion C (46)

N
anion B (45)

รู ปที่ 13 ปฏิกิริยาของอินโดลกับเบสแก่

H
N
H
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H
H
(42)

H

N
H

รู ปที่ 12 ปฏิกิริยาของอินโดลกับกรดแก่
นอกจากอินโดลสามารถเกิ ดปฏิ กิริยากับกรด
แก่แล้ว ยังพบว่าอินโดลสามารถทําปฏิกิริยากับเบส
แก่ ได้ดีด้วย ทั้งนี้ เนื่ องจากอิ นโดลมี พนั ธะระหว่าง
อะตอมไนโตรเจนกั บ อะตอมไฮโดรเจน (N-H
bond) อยู่ภายในโมเลกุลจึ งสามารถเกิ ดการสู ญเสี ย
โปรตอน (deprotonation) ได้ ดังนั้นเมื่อนําอินโดล
ไปทํา ปฏิ กิ ริ ย ากับ เบสแก่ เ ช่ น sodium hydride
(NaH) หรื อ n-butyl lithium (n-BuLi) อินโดลจะ
เกิ ด การสู ญ เสี ย โปรตอนให้ กับ เบสเกิ ด เป็ นแอน
ไอออน (anion) 3 ชนิ ดได้แก่ anion A (44), B (45)
และ C (46) ดังแสดงในรู ปที่ 13
โดยทัว่ ไปแล้วพบว่าอินโดลมีแนวโน้วเกิดการ
สูญเสี ยโปรตอนได้เป็ นประจุลบ (negative charge)
ที่ตาํ แหน่งอะตอม N1 และ C3 มากกว่าที่ อะตอม
คาร์ บ อนตํา แหน่ ง ที่ 2 (C2) ซึ่ ง อธิ บ ายได้ด้ว ย
โครงสร้างของ anion C ที่ สูญเสี ยความเป็ นอะโร
มาติกในส่ วนของวงเบนซี นไปจึงมีความเสถียรน้อย

กว่า anion A และ B คล้ายคลึงกับกรณี แคตไอออน
(43) เสถียรน้อยกว่าแคตไอออน (41) และ (42) ใน
สภาวะกรด
3.2. ปฏิกิริยารี ดักชั น (reduction) [10] อิน
โดลจัด เป็ นสารที่ มี ห นาแน่ น ของอิ เ ล็ ก ตรอนสู ง
(electron rich) จึงไม่สามารถเกิดปฏิกิริยารี ดก
ั ชันได้
ด้วยตัวรี ดิวซ์ที่แรง (strong nucleophile reducing
agent) เช่น lithium aluminium hydride (LiAlH4,
LAH) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามพบว่าอินโดลสามารถ
เกิ ดปฏิ กิริยารี ดกั ชันในสภาวะกรด (acetic acid,
AcOH) ด้ว ย sodium cyanoborohydride (NaB(CN)H3) ที่ อุ ณหภู มิ ห้อ ง ซึ่ ง จะได้ส ารผลิ ต ภัณ ฑ์
indoline (47) ที่ เ กิ ด จากการรี ดิ ว ซ์ ส่ ว นของวงไพร์
โรลของอิ น โดลเกิ ด ขึ้ น โดยเชื่ อ ว่ า กลไกการ
เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชันเกิดผ่านอินโดลรับโปรตอนจาก
กรดได้สาร 3H-indolium cation (42) ก่อน จากนั้น
แคตไอออน (42) จึงเกิดปฏิ กิริยารี ดกั ชันต่อได้สาร
ผลิตภัณฑ์ (47) ดังแสดงในรู ปที่ 14
ปฏิกิริริยาไฮโดรจิเนชัน (hydrogenation) [11]
โดยใช้แ ก๊ สไฮโดรเจนและมี พ าราเดี ย มเป็ นตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาในสภาวะกรด ก็พบว่าเกิ ดปฏิ กิริยาได้สาร
indoline (47) เช่ นกันและเมื่อนํา indoline (47) ไป
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H

NaB(CN)H3
AcOH/rt
N
H

H

N
H
(47)

รู ป ที่ 14

N
H

N
H
(42)

(94%)

H
H
H

ปฏิ กิ ริ ยารี ดัก ชัน ของอิ น โดลด้ว ย

NaB(CN)H3

N
H

N
H
(49) 31%

(90%)

H

H

H
N H
H
(47)
H2/Pd(OH)2
AcOH/60oC
H

H

N
H

(48)

รู ปที่ 15 ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของอินโดล
ทํา การรี ดิว ซ์ต่ อ ในส่ ว นของวงเบนซี น ก็จ ะได้ส าร
ผลิตภัณฑ์ octahydroindole (48) ดังแสดงในรู ปที่
15
นอกจากนี้อินโดลสามารถเกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน
ได้เมื่อนําไปทําปฏิกิริยากับโลหะลิเทียมในแอมเนี ย
เหลว [12] โดยเกิดผ่านปฏิกิริยา Birch reduction ได้
สารผลิตภัณฑ์ 4,7-dihydroindole (49) และ 4,5,6,7tetrahydroindole (50) ซึ่ งสารทั้งสองนี้ เกิ ดจากการ
รี ดิ ว ซ์ ใ นส่ ว นของวงเบนซี น ของสารอิ น โดล ดัง
แสดงในรู ปที่ 16
3.3. ปฏิกิริยาออกซิ เดชั น (oxidation) [13]
อินโดลสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันได้ โดย เกิด
การแตกพันธะคู่ที่ตาํ แหน่ง C2 และ C3 เช่น เมื่อนํา

N
H
(50) 57%

รู ปที่ 16 ปฏิกิริยารี ดกั ชันของอินโดลด้วย โลหะ
ลิเทียมในแอมเนียเหลว
อนุพนั ธ์อินโดล (52) ไปทําปฏิกิริยากับ NaIO4 ในเม
ทานอลหรื อ KO2 ใน 18-crown-6 พบว่าได้สาร
ผลิตภัณฑ์ (53) ดังแสดงในรู ปที่ 17
R''

R''

H2/Pd(OH)2
AcOH/HCl/80oC

+

Li/ NH3(lig.)
MeOH

H

N
(51) H

NaIO4, MeOH
R'

or KO2, 18-crown-6

R', R'' = H, CH3, Ph

N
O
(52)

O
H
R'

รู ปที่ 17 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของอินโดลด้วย
NaIO4 หรื อ KO2
นอกจากนี้ยงั พบว่าปฏิกิริยาโฟโตออกซิจิเนชัน
(photooxygenation) [14] ของอินโดลก็เกิ ดการแตก
พันธะคู่ ที่ตาํ แหน่ ง C2 และ C3 ได้เช่ นกัน เช่ น
ปฏิ กิริยาของสารอนุ พนั ธ์ N-acyl indole (53) กับ
singlet oxygen (1O2) ที่ อุณหภูมิต่ าํ ได้สาร 1,2dioxetane (54) เมื่ อนําสาร (54) มาตั้ง ทิ้ ง ไว้ที่
อุณหภูมิห้องพบว่าเกิ ดการแตกพันธะคู่ระหว่าง C2
และ C3 ได้สารผลิตภัณฑ์ (55) แต่เมื่อนําสาร (54)
ไปทําปฏิ กิริยากับ P(OMe)3 พบว่าได้สาร indoline
(57) โดยเกิดผ่านสารมัธยันตร์ (56) ดังแสดงในรู ปที่
18
3.4. ปฏิกริ ิยากับอิเล็กโทรไฟล์ (reaction with
electrophelic reagent) [1] จากการศึ กษาสมบัติ
ทางเคมีของอินโดล พบว่าอินโดลมีสมบัติเป็ นนิ วคลี
โอไฟล์ที่ดี เมื่อนําไปทําปฏิกิริยากับอิเล็กโทรไฟล์จะ
เกิดการแทนที่ดว้ ยอิเล็กโทรไฟล์ได้ง่าย โดยพบว่าจะ
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N CH3
COCH3

R'

acylating agent

R

P(OMe)3
R

รู ปที่ 19 โครงสร้างเรโซแนนส์ (58) และ (59)
ของอินโดล

N COCH3
COCH3

N
COCH3

(54)

Resonance form (59)

R' = CH3, CH2Cl, CH2CH3,
CH2 NHCH2Ph,

N
COCH3

รู ปที่ 18 ปฏิกิริยาโฟโตออกซิจิเนชันของสาร
อนุพนั ธ์ N-acyl indole

รู ปที่ 20 ปฏิกิริยาเอซิลเลชันของสารอนุพนั ธ์อิน
โดล

เกิดปฏิกิริยาการแทนที่บนตําแหน่งอะตอมคาร์ บอน
ได้ดีกว่าตําแหน่ งอะตอมไนโตรเจน ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ไนโตรเจนอะตอมมักชอบเกิดเป็ นประจุบวก (carry
partial positive charge) ภายใต้สภาวะปฏิ กิริยา
กั บ อิ เล็ ก โทรไฟล์ นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า มั ก จะ
เกิดปฏิกิริยาแทนที่ที่ตาํ แหน่ง C3 ได้ดีกว่าที่ตาํ แหน่ง
C2 ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดว้ ยโครงสร้างเรโซแนนซ์
(resonance structure) โดยอิ นโดลจะมี แนวโน้ม
ชอบที่ จะเกิ ดโครงสร้ างเรโซแนนส์ (58) มากกว่า
โครงสร้ า งเรโซแนนส์ แ บบ (59) เนื่ อ งจาก
โครงสร้ า งเรโซแนนส์ แ บบ (59) ได้สูญ เสี ย ความ
เป็ นอะโรมาติกในส่ วนของวงเบนซี นไปจึ งมีความ
เสถียรน้อยกว่าโครงสร้างเรโซแนนส์ (58) ดังแสดง
ในรู ปที่ 19
ตัวอย่างของปฏิ กิริยากับอิเล็กโทรไฟล์ของอิน
โดลมี ห ลายปฏิ กิ ริ ยาเช่ น ปฏิ กิ ริ ยาเอซิ ลเลชั น
(acylation) [15] ของสารอนุ พน
ั ธ์อินโดล (60) กับ
acylating agent โดยมี SnCl4 เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยา

ชนิ ดกรดลิวอิส พบว่าได้สารผลิตภัณฑ์ (61) ซึ่ งเกิ ด
จากการแทนที่ที่ตาํ แหน่ง C3 ดังแสดงในรู ปที่ 20
ปฏิ กิริยา Vilsmeier-Haack [16] เป็ นอี ก
ตัวอย่างหนึ่ งของปฏิ กิริยาระหว่างอินโดลกับอิ เล็ก
โทรไฟล์ เมื่ อนํา สารอนุ พนั ธ์ อินโดล (62) ไปทํา
ปฏิ กิริยากับ phosphoryl chloride (POCl3) ใน
dimethylformamide (DMF) พบว่าได้สารอนุ พน
ั ธ์
1H-indole-3-carbaldehyde (63) ซึ่ ง เกิ ด จากการ
แทนที่ไฮโดรเจนอะตอมที่ตาํ แหน่ง C3 ด้วยหมู่ฟอร์
มิล (formyl, -CHO) ดังแสดงในรู ปที่ 21
O
DMF, POCl3

R

(62)

N
H

H
R
N
(63) H

R = H, Cl, Br, OH, OCH3

รู ปที่ 21 ปฏิ กิริยา
อนุพนั ธ์อินโดล
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Ph
H3CO
(64)

กรด พบว่าได้สารผลิตภัณฑ์ 5-nitro-2-substituted
indole (71) จากปฏิ กิ ริ ย านี้ จ ะเห็ น ได้ว่า เกิ ด การ
แทนที่ ไฮโดรเจนด้วยกลุ่ ม ไนโตรบนวงเบนซี น ที่
ตําแหน่ง C5 ซึ่ งแตกต่างจากปฏิ กิริยากับอิเล็กโทร
ไฟล์ทวั่ ไปที่ชอบเกิดการแทนที่ที่ตาํ แหน่ง C3 ทั้งนี้
เชื่อว่าเกิดจากอินโดล (67) รับโปรตอนเกิดเป็ น 3Hindolium (68) แล้วจึ งทําปฏิ กิริยาต่อได้ disulfate
adduct (69) หลังจากนั้นเกิดปฏิกิริยา regioselective
nitration ที่ ต ํา แหน่ ง C5 ได้ ส ารมัธ ยัน ตร์ (70)
สุ ดท้ายเกิ ดการขจัดกรด H2SO4 ได้สารผลิตภัณฑ์
(71) ดังแสดงในรู ปที่ 23
ส่ วนในกรณี อินโดลที่ ประกอบด้วยหมู่แทนที่
ที่ตาํ แหน่ง C2 และ C3 พบว่าสามารถเกิดปฏิกิริยา
ไนเตรชันบนวงเบนซี นเช่นกัน เมื่อนําอนุ พนั ธ์ 4,6ไดเมทอกซี อินโดล (72) ไปทําปฏิ กิริยากับกรดไน
ตริ ก (HNO3) ใน acetonitrile (CH3CN) ที่อุณหภุมิ
ห้อง [19] พบว่าเกิดการแทนที่ที่ตาํ แหน่ง C7 บนวง
เบนซีนได้สารอนุพนั ธ์ 4,6-ไดเมทอกซี -7-ไนโตรอิน
โดล (73) ดังแสดงในรู ปที่ 24
อย่างไรก็ตามพบว่าปฏิ กิริยาไนเตรชันของอิน
โดลสามารถเกิ ดการแทนที่ บนวงไพร์ โ รลของอิ น
โดลได้เมื่อทําการทดลองภายใต้สภาวะเบส [20] เช่น
เมื่อนําอนุพนั ธ์ 2-substituted indole (74) ไปทํา
ปฏิ กิริยากับ 2-cyano-2-propyl nitrate ในสภาวะ
เ บ ส จ ะ ไ ด้ ส า ร อ นุ พั น ธ์ 3-nitro-2-substituted

OCH3 Ph

OCH3 Ph
POCl3, DMF

Ph

N
H

N
H

H3CO
H

O
(CF3CO)2O

(65)
OCH3 Ph
Ph
N
H

H3CO

CF3

O

(66)

รู ปที่ 22 ปฏิกิริยา Vilsmeier-Haack และเอซิล
เลชันของ 4,6-ไดเมทอกซี-2,3-ไดฟี นิลอินโดล
จากตัวอย่างที่ผ่านมาเห็นได้วา่ ปฏิกิริยาระหว่าง
อินโดลกับอิเล็กโทรไฟล์จะเกิ ดปฏิ กิริยาการแทนที่
ด้วยอิเล็กโทรไฟล์ที่ตาํ แหน่ง C3 นอกจากนี้ ยงั พบว่า
ในกรณี ที่อินโดลประกอบด้วยหมู่แทนที่ ที่ตาํ แหน่ ง
C2 และ C3 เมื่อนําไปทําปฏิกิริยากับอิเล็กโทรไฟล์
จะเกิดแทนที่บนวงเบนซี นแทน เช่น 4,6-ไดเมทอก
ซี -2,3-ไดฟี นิ ล อิ น โดล (64) ที่ มี ห มู่ แ ทนที่ ฟี นิ ล
(phenyl group, Ph) ที่ตาํ แหน่ง C2 และ C3 เมื่อนําไป
ทําปฏิกิริยา Vilsmeier-Haack หรื อเอซิ ลเลชัน [17]
พบว่าได้สารอนุ พนั ธ์ 4,6-ไดเมทอกซี อินโดล (65)
และ (66) ซึ่งเกิดจากการแทนที่ที่ตาํ แหน่ง C7 บนวง
เบนซีนดังแสดงในรู ปที่ 22
3.5. ปฏิกิริยาไนเตรชัน (nitration reaction)
[18] อินโดลสามารถเกิดปฏิกิริยาไนเตรชันได้ดี เช่น
เมื่ อ นํา สาร 2-substituted indole (67) ไปทํา
ปฏิกิริยากับ sodium nitrate (NaNO3) ในสภาวะ
H
R
N
H
(67)

H2SO4
(77-87%)

H
HSO4

H

NaNO3

R

O2N

H

R
N OSO3H
H

N
H
(68)

H
H

(69)

R
N OSO3H
H

- H2SO4

O2N

(70)

R = CH3, CH2CH3, Ph

รู ปที่ 23 ปฏิกิริยาไนเตรชันของ 2-substituted indole ในสภาวะกรด
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Br

Br

OCH3
R2
(72)

R2

rt, 20-240 min

N
R1

H3CO

OCH3

HNO3, CH3CN

H3CO
(66-85%)

NO2

N
R1

(73)

R1 = H, Me
R2 = COCH3, CO2Et, COCO2Et

รู ปที่ 24 ปฏิกิริยาไนเตรชันของอนุ พนั ธ์ 4,6-ได
เมทอกซีอินโดล

NO2
NO3C(CH3)2CN, KOH,
R

(74)

N
H

R

dibenzo-18-crown-6
(23-60%)
R = H, CH3, Ph,

N
H
(75)

N

รู ปที่ 25. ปฏิกิริยาไนเตรชันของ 2-substituted
indole ในสภาวะเบส
indole (75) ดังแสดงในรู ปที่ 25
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4. บทสรุ ป

อินโดลและอนุพนั ธ์เป็ นสารเฮเทอโรไซเคิลที่มี
ความสํ า คั ญ มากชนิ ด หนึ่ งในเคมี อิ น ทรี ย์ การ
สั ง เคราะห์ อิ น โดลนั้ นมี ห ลากหลายวิ ธี ซึ่ งใน
บทความนี้ ได้รวบรวมและจัดแบ่งวิธีการสังเคราะห์
ออกเป็ น 3 วิธี ได้แก่ การสัง เคราะห์ โดยวิธีข อง
Fischer การสังเคราะห์โดยวิธีของ Madelung และ
การสังเคราะห์อินโดลโดยวิธีของ Bischler-Möhlau
ซึ่ งแต่ละวิธีมีตาํ แหน่ งในการสร้างพันธะเพื่อปิ ดวง
อิ นโดล สภาวะการทดลอง รวมถึ ง กลไกในการ
เกิ ดปฏิ กิริยาที่ แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในบทความนี้
ยังรายงานเกี่ ยวกับปฏิกิริยาของอินโดลและอนุพนั ธ์
ได้แก่ ปฏิ กิริยากับกรดและเบส ปฏิ กิริยารี ดักชัน
ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ปฏิกิริยากับอิเล็กโทรไฟล์และ
ปฏิ กิ ริย าไนเตรชัน ซึ่ ง สารผลิ ต ภัณฑ์จากปฏิ กิ ริ ย า
เหล่านี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์
สารประกอบอินโดลที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและงานเคมี
อินทรี ยส์ งั เคราะห์ต่อไป
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