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- زیست و جلوگیري از تشکیل محصوالت فرعی ناشی از فرآیندتوجه به اهمیت کاهش آلودگی و حفظ محیطبا

باشد. زیست و با سمیت کمتر مورد توجه محققین میهاي سنتزي سازگار با محیطهاي شیمیایی، دستیابی به روش

توجه به رشد روزافزون باباشد. هاي آلی میحذف حالل یاو  اهشکستیابی به این مهم، یک روش مناسب براي د

هاي جدید و جمعیت و پیشرفت جوامع بشري و بروز امراض گوناگون ناشی از این رشد جمعیت، نیاز به کشف دارو

، یورازولفنیل-4 دار از جملهنترکیبات نیتروژ داروییرو با توجه به اهمیت و نقش اینباشد. ازتر ضروري میکارآمد

در این کار تحقیقاتی سعی برآن شد تا مشتقات جدیدي از این ترکیبات  هاي پیرازولیو سیستم ترکیبات فتاالزینی

یورازول به استرهاي فومارات فنیل- 4گردد. برخالف انتظار، افزایش مایکل دور از هرگونه حالل سنتز  در شرایطی به

منتظره توسط اشعه ایکس نیز مورد تایید قرار ت هیدانتوئینی گردید و تشکیل این محصول غیرمنجر به تولید مشتقا

آکریالت، در  فنیل یورازول با استرهاي فومارات و-4برداري از واکنش گرفت. با توجه به تشکیل محصول فوق و با الگو

ترتیب مشتقات اشباع بهغیر-α،βهاي رهیدرازید به این استمرحله بعد سعی برآن شد تا با افزایش مایکل فتال

-تنها منجر به سنتز فتال این افزایش مایکلدو استخالفی سنتز گردد. اما - N1,N2هاي هیدرازیدایزوکینولینی و فتال

- به TBABو در مجاورت  DABCOاستخالفی گردید. هر دو بررسی فوق در حضور کاتالیست بازي هاي تکهیدرازید

همچنین در گراد انجام شدند. سانتیدرجه  70-90قوي تحت شرایط بدون حالل و در دماي  عنوان یک محیط یونی

 مشتقات جدیدي از این ترکیب ،هاي پیرازولیاین پژوهش سعی شد تا با ارائه روشی نوین و سبز براي سنتز سیستم

دسترسی به این مهم را  ،اللدر دماي اتاق و در شرایط بدون ح TBABاستفاده از  سنتز گردد. در شرایط بدون حالل

 C, H, N، آنالیز عنصري  ,C NMR13H NMR, 1IRهاي ساختار همه ترکیبات سنتزي توسط طیف پذیر ساخت.امکان

  .و بعضا طیف جرمی به اثبات رسیده است
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  1سبزشیمی  1-1

در زندگی  شده و تولید هااز آنتن  هامیلیون ساالنه که صنایع جهان شیمیایی در وجود هزاران فرآورده

همراه با این اره همواما . دکنمی ایفا کیفیت زندگی ارتقاءدر را مهمی  نقشد، گیرمیمورد استفاده قرار  روزمره ما

هاي مصرف ها و حاللها، کاتالیزورهاي جانبی واکنششامل فرآورده مختلف ها تن ضایعاتمحصوالت، میلیون

زیست و جلوگیري از تشکیل محصوالت فرعی  با توجه به اهمیت کاهش آلودگی محیط. دنآیشده نیز به وجود می

خیل توجه زیست و با سمیت کمتر  اي سنتزي سازگار با محیطههاي شیمیایی، دستیابی به روشناشی از فرآیند

  ).Clark, 2006( عظیمی از محققین را به خود جلب کرده است

شیمی اساسی  گیرند، نقش حالل درهاي شیمیایی در حالل صورت میتوجه به اینکه بسیاري از واکنشبا

هاي استخراج شیمیایی و هم در تکنیک هايدر سنتزطور وسیعی هم هاي آلی بهاینکه حالل وجود با .باشدمی

هاي بخش حاللاند، اما افزایش آگاهی از آثار زیاناند و تا حد زیادي جایگزین آب شدهمورد استفاده قرار گرفته

. هاي سبز برانگیخته استجوي تکنولوژيوزیست توجه شیمیدانان را به جست آلی بر سالمتی انسان و محیط

 ,Tanaka & Todaهاي شیمیایی، شرایط بدون حالل است (منظور انجام واکنشها بهترین تکنیکهمیکی از م

در سنتز  ی مهمعنوان روشتحت شرایط گرمایی به و هاي آلی در شرایط بدون حاللانجام واکنشرو، ایناز ).2000

سبز اینکه مطابق اصول شیمی برل عالوهها در غیاب حالانجام واکنش. اندترکیبات آلی مورد استفاده قرار گرفته

  ).Anastas & Warner, 1988( گردداست، اغلب باعث کاهش زمان واکنش، افزایش بازده و سادگی روش نیز می

  

  حالل درهاي آلی واکنش 1-2

اما  توانند انجام گیرندمایع و جامد میهاي گاز، حالت هاي شیمیایی درواکنشدانیم همان طور که می

ترین محیط براي انتقال آلپذیرند. فاز مایع، ایدهمی صورتدر فاز مایع  شیمیایی هايمعموال اکثر این تبدیل

  هاي شیمیایی گرمازا و گرماگیر است.واکنش حرارت در

                                                
1- Green chemistry 



٤ 

هاي شکنند، واکنشگرمیهم درها، شبکه کریستالی واکنشگرهاي جامد را هاي شیمیایی، حاللدر واکنش

 براین،عالوهشیمیایی دارند. ها و تعادالت اي بر سرعت واکنشمالحظه کنند و تاثیر قابلي را حل میمایع یا گاز

هاي دیگر مخلوط کردن (که از طریق آن توسط همزدن، تکان دادن یا فرم ایجاد شده در یک محلول هموژن

با توانند به صورت موثر واکنشگرها میکنند)، صورت مداوم و سریع به یکدیگر برخورد می هاي واکنشگر بهمولکول

این  توانراحتی مینیاز باشد، بهبرهمکنش داشته باشند. همچنین، چنانچه گرما یا سرماي یکنواخت موردیکدیگر 

تر از فراهم کردن یک محیط نقش حالل در یک واکنش آلی، پیچیدهالبته . محیا کردواکنش  ط را براي انجامایشر

دارا نیز یک حالل توانایی کاهش یا افزایش سرعت یک واکنش را  .ها استواکنشگر همگن براي برهمکنش

  اوقات این اثر بسیار چشمگیر است. باشد که گاهیمی

 مسیر واکنش گردد در تواند باعث تغییرگذار باشد. همچنین میتواند بر سرعت واکنش تاثیرنوع حالل می

-عمیق و جدایی اياین یک حالل رابطهکنند. بنابرنسبت محصوالت بروز میکه این تاثیرات با تغییر در بازده و 

 ها و دیگر عوامل مداخلهواسطها، محصوالت، حدپوشی واکنشگرهاي شیمیایی از طریق حاللناپذیر با فرآیند

  دارد.در واکنش کننده 

پیکربندي  یا اتیکی، فضایی وتواند ماهیت الکترواستمیهمچنین برهمکنش بین حالل و اجزاي واکنش 

نخورده در  کنند و حالل دستاین اثرات تغییري در ماهیت حالل ایجاد نمی اما آنچه مسلم استداشته باشد. 

-نمی هاي شیمیایی در غیاب حالل انجامشود. در قدیم، تصور بر این بود که واکنشپایان واکنش بازیافت می

 شرایط، هاواکنشبسیاري از ترین شرایط براي انجام و مناسب بهترین که استبه اثبات رسیده ولی امروزه  ندپذیر

  ).Walsh et al, 2007(بدون حالل است 

  )et al, 2008 Caoهاي شیمیایی در بستر حالل داراي معایب زیر هستند: (واکنش

  هزینه باال -1

  هاي سمی و خورندهستفاده از حاللدلیل ا محیطی بهخطر زیست -2

  زمان واکنش والنی بودن مدتط -3

 سازي محصوالت از مخلوط واکنشجدامشکل  -4

  

  هاي آلی تحت شرایط بدون حاللواکنش 1-3

گیرد، اما مورد استفاده قرارمی داشته و به مقدار زیاد را یی حالل نقش اصلیهاي شیمیانشدر اغلب واک

جهت رفع این مشکالت باید در توجه به دالیل فوق باها قبال اشاره شد. اي معایبی است که به تعدادي از آندار
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هاي واکنش سازگار با خصوص در جهت کاهش آلودگی، حاللایننظر شود. درانتخاب شرایط واکنش تجدید 

  اند:هاي زیر مطرح شدهزیست از قبیل حاللمحیط

ا در راستاي استفاده از دسترس، نظر محققان رخطر و قابل) آب به عنوان یک حالل بسیار ارزان، بی1

 دلیل قدرت حاللیت پایین آنهایی در استفاده از آب بهخطر جلب کرده است. اما محدودیتهاي کامال بیحالل

از محصوالت  ها به رطوبت و تخریب برخیرگبراي بسیاري از ترکیبات آلی و همچنین حساسیت بعضی از کاتالیز

  ).Li & Chan, 2007وجود دارد (

این ترکیبات  را جلب کرده است.توجه خاص پژوهشگران  مایعات یونی نظیرهایی هاي اخیر حاللدهه ) در2

رغم شرایط مناسب جهت باشند، اما علیخصوصیاتی نظیر پایداري حرارتی باال، فراریت و سمیت پایین را دارا می

، از لحاظ بودههزینه یونی مشکل و پر سنتز مایعات چرا کهرو هستند انجام واکنش، باز هم با مشکالتی روبه

 ,et alشود (ها، ترکیبات سمی وارد محیط میرخی از آنمحیطی نیز قابل بحث است و هنگام بازیافت بزیست

2002 Dupont.(  

 با توجه به موارد ذکر شده در باال، بدون شک بهترین شرایط براي انجام واکنش، شرایط بدون حالل است.

  

  2ش مایکلافزای واکنش 1-4

 بههاي مطالعه شده در زمینه سنتز ترکیبات آلی، افزایش یک هسته دوست ترین واکنشیکی از قدیمی

-مالونات و اتیلهاي سدیم دي اتیلآرتور مایکل واکنش نمک 1887باشد. در سال غیراشباع می- α،βترکیبات 

ها قبل از واکنش قت افزایش مزدوج با هترواتم). اما در حقی1- 1ارائه داد (شماي  سیاناماتبه اتیل را استواستات

) 1874( 6، هینتز5، التسچنوف4آزا مایکل توسط سوکولوف و 3اکسا مایکل توسط لویدل به صورت )1878مایکل (

  ).(Lee, 1991; Perlmutter, 1992; Enders et al, 2009بود گزارش شده

  

  )1-1شماي (

  

                                                
2- Michael addition 
 

  

2- Loydl 
3- Sokoloff 
4- Latschinoff 
5- Heintz 
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کشنده هاي الکترونهاي متصل به گروهلکنآشدن یک ترکیب به  این واکنش افزوده لت کلی، ماهیتحا در

). واکنش مایکل 2-1شود (شماي افزایشی) نیز نامیده می 4،1در حضور باز یا اسید است، که افزایش مزدوج (

شد و کاربرد وسیعی در سنتز بامی ... ,C-C, C-N, C-Oجدید  هايتشکیل پیوند برايها یکی از مهمترین روش

  .(Lee, 1991; Perlmutter, 1992)ترکیبات آلی دارد 

  

  )2-1شماي (

  

آن استفاده  در توانهایی است که میاهمیت و کارآیی وسیع واکنش مایکل به دلیل تنوع زیاد هسته دوست

 ,Dumez et al, 1997; Ballini et al( هاي آنیونی دهنده مایکل)مهاي آلی فلزي و دیگر هترو اتگرنمود (واکنش

2003; Sharma et al, 2008.( به عنوان پذیرنده مایکل عمل کند در آن توانداي میشدههمچنین هر آلکن فعال. 

ها، ها، اسیدها، سولفونها، فسفاتها، استرنیتریل هاي مزدوج غیراشباع، ن به انونتوامی ترکیبات از این دسته

-بر. عالوه);Lee et al, 2009 Matveeva et al, 2009( ها و.... اشاره نمودها، ترکیبات نیترو، کتونیدها، آمیدهآلد

در شیمی سنتز مواد  را هاي بیوشیمیایی متنوعیکاربرد از طریق واکنش افزایش مایکل این، محصوالت تولید شده

  .(Bartoli et al, 2005)باشند دارویی دارا می

  

  هاي افزایش مایکل در حاللواکنش 1-4-1

متانول، اتانول،  توان بهمی دگیرنمیقرار استفاده مورد واکنش مایکل  هایی که جهت انجامحالل میاناز 

ها اشاره کرد. واکنش افزایش مایکل ترکیبی از این حاللیا اکسان و اتر، تتراهیدروفوران، بنزن، زایلن، دياتیلدي

واسط انتقال سریع پروتون و همچنین پایداري بار حد این امردلیل . تر استهاي پروتیک مطلوبموال در حاللمع

- پروتیک نیز میهاي غیرواکنش افزایش مایکل در حاللالبته شایان توجه است که باشد. ها میدر این گونه حالل

 حاللیت گونهپذیري کاتالیزگر، به انحالل نتخاب حاللتولید نماید. همچنین ارا باال  بازدهتواند محصوالتی با 

مثال اگر  عنوانبهدارد.  بستگی نیز ویژهي مایکل و حساسیت واکنشگرها نسبت به یک حالل دهنده و پذیرنده

استري، واکنش هیدرولیز، تبادل موجبتوانند حساس باشند می هاي الکلیها و محصوالت نسبت به حاللواکنشگر

هایی که گروه عاملی تراکمی و حتی افزایش مایکل برگشتی شوند. بنابراین در این شرایط حضور حاللخود

  ).et al, 2006 Matherهیدروکسیل نداشته باشند الزامی است (
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خطر براي سمی و بیعنوان یک کاتالیزور ارزان، غیربهتوانند میها اسید)، آمینو3- 1شماي ( هب با توجه

ها محصول واکنش در شرایط هنگام استفاده از این کاتالیزور درروند. کار مایکل بهردن واکنش افزایش تیوکاتالیز ک

  ).Kumar & Akanksha, 2007آید (دست می مالیم با بهترین بازده به

  

  )3-1شماي (

2SiO-4HBF دار به ترکیبات کربونیل مایکل یک ترکیب گوگرد ر هتروژن موثر براي افزایشگیک کاتالیز

α،β -ها واکنش به بهترین وجه پروپنون-2آریلدي-3،1باشد. در مورد اشباع تحت شرایط بدون حالل میغیر

  ).4- 1، (شماي )Sharma et al, 2008( گیردممکن در متانول انجام می

  

  )4-1شماي (

  

  هاي افزایش مایکل در غیاب حاللواکنش 1-4-2

 مضر بوده، سمی و گراناغلب یی هاي شیمیاهاي مورد استفاده در واکنشحاللطور که گفته شد همان

سختی از پروتیک دماي جوش باالیی دارند و معموال بههاي غیرها مخصوصا حاللن، حاللای برهستند. عالوه

محیطی اهمیت زیادي تنها از نظر زیستهاي بدون حالل نهمقابل، واکنش گردند. درمحیط واکنش حذف می

 ,Yang et al(هستند  یار کارآمدها نیز بسپذیري و ساده بودن روشگزینش نظر بازده واکنش،دارند بلکه از 

2006.(  

تحت شرایط بدون  تواندمی هایی که کمبود الکترون دارندالفینها با نیتروها و پیرولافزایش مایکل ایندول

نتایج نشان  .است شده هاي مختلف نیز انجام. این واکنش در حاللدشو) کاتالیز SAاسید ( حالل با سولفامیک

تري انجام شده و زمان بسیار طوالنی در مدت در حضور حالل واکنش ،نسبت به شرایط بدون حالل که دهدمی

  ).,An et al 2007( ،)5- 1شماي ( بازده واکنش نیز کمتر است
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  )5-1شماي (

  

)، تحت 6- 1اشباعی طبق شماي (غیر-α،βهاي کتون ترکیبات متیلنی فعال شده با واکنش افزایش مایکل

ه و محصوالت مربوطه با دبوسرعت واکنش باال  در این حالت .گیردمی صورت 3CO2Kدر حضور  و ریزموجتابش 

  ).Rao & Jothilingam, 2005ند (شوسط تا خوب تولید میمتو بازده

  

  )6-1شماي (

  

  هاي واکنش مایکلرگکاتالیز 1-4-3

نظر مناسب باشد واکنش بدون دوستی ترکیب موردکلی در واکنش افزایش مایکل اگر خصلت هسته طوربه

هاي آروماتیک مانند آمین نظردوستی ترکیب مورددر مواقعی که هستهاما د. شور پیچیده انجام میگنیاز به کاتالیز

رهاي گکاتالیز در منابع راستااین. دراستر ضروري گجهت بهبود شرایط واکنش استفاده از کاتالیز پایین باشد

  توان به موارد زیر اشاره کرد.میها در میان آنزیادي گزارش شده است که 

)، O2.7H3FeCl ،2Cu(OAc) ،2Co(OAc) )Xu et al, 2004س و فلزات عناصر واسطه هاي اسید لووینمک

2)4Ni(ClO  و النتانیدها)Fadini & Togni, 2003( ،N3/Et4LiClO )Saidi et al, 2008( بازهاي آلی و معدنی ،

 بررسیبه ر به اختصادر ادامه ... و )3CO2K )10; Imanzade et al, 2031et al, 20 Imanzadeو  DABCOنظیر 

  پرداخت. یمخواهواکنش چند 

غیراشباع کربونیل و نیتریل در حضور - β،αها با ترکیبات مایکل آمین افزایش واکنش ،عنوان مثالبه

در دماي اتاق و در مدت زمان  )Ambrelyst-15)Das & Chowdhury, 2007 رهاي قابل بازیافت مانند گکاتالیز

  ).7-1کند (شمايلید میتو را ، محصولی با بازده باالکوتاه

  

  )7-1شماي (



٩ 

  

این  به شانمکانیزم کاتالیز بوده وهاي افزایش مایکل رهاي رایج در واکنشگاسیدهاي لوویس یکی از کاتالیز

یشتر آنها براي ئوردینه کرده و باعث تمایل بوهاي مایکل را کگروه کربونیل پذیرندهاکسیژن  هاآنصورت است که 

در  ،همکارانش و 7اسپنسر براساس گزارش ). همچنین8-1ي شوند (شمادوستی میپذیرش واکنش هسته

-ها قدرت نوکلئوفیلی ضعیفی دارند اسیدهاي برونشتد که در طول واکنش تولید میهاي مایکلی که آمینواکنش

  .)Wabnitz et al, 2004ند (کنکاتالیز  واکنش راتوانند شوند می

  

  )8-1شماي (

  

  هاي دهنده واکنش مایکلاتموهتر 1-4-4

ي واکنش مایکل عنوان دهندهتوانند بهمی اکسیژن و فسفرهاي هترواتمی شامل نیتروژن، سولفور، نوکلئوفیل

اي در سنتز ترکیبات دارویی از اهمیت ویژه 9مایکلو تیو 8مایکلهاي آزاواکنش که در میان آنها کار روندهب

- ایفا میرا  هاي حیاتیهاي بیولوژیکی ترکیبات مختلف سولفور و نیتروژن نقشدر سیستم زیرابرخوردار هستند. 

 .)Brian et al, 2006( کنند

  

  مایکلهاي آزاواکنش 1-5

براي تشکیل  و تهرفشمار ها در سنتز ترکیبات آلی بهمایکل یکی از مهمترین واکنشواکنش افزایشی آزا

عنوان توانند بهتر میها راحتدار، آمیند. در بین ترکیبات مختلف نیتروژندار بردکار هاي آلیسنتز در C-Nپیوند 

- توانند هم بهها می. از آنجائیکه آمین)Duan et al, 2006( ندده را انجام مایکلواکنش آزا عمل کرده ونوکلئوفیل 

  ).9-1(شماي نیستها نوان باز عمل نمایند، نیازي به استفاده از باز در این واکنشععنوان نوکلئوفیل و هم به

 

                                                
1- Spencer 
2- Aza-Michael 
3- Thio-Michael 
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 )9- 1(شماي

  

در  DABCO بازي رگهاي فعال شده در حضور کاتالیزاولفین هها بمایکل هیدرازونافزایش آزاهمچنین 

 ,Zhao & Shi، ()10-1کند (شماي تولید میمتوسط تا خوب  بازدهدماي اتاق انجام شده و محصوالت را با 

2005(.  

  

  )10-1(شماي 

  

 ،اشباعغیر- α,βهاي آروماتیک به ترکیبات هتروسیکل- Nمایکل براي افزایش آزا دیگر موثر یک روش

  ).11- 1(شماي  باشدمی رادگدرجه سانتی 50لی و دماي هاي آآسیالز در حاللروي استفاده از

  

  )11-1(شماي 

  

 5/0- 6و محصوالت را با بازده باال در مدت زمان  آمیز بودهموفقیتها هتروسیکل-Nبسیاري از  بااین روش 

در مدت  5از %کمتر  بازدهر واکنش ذکر شده محصوالت مربوطه را با گدهد. بدون حضور کاتالیزدست میساعت به

  .)Qian et al, 2007( کندساعت تولید می 24زمان 

  

 مایکل در غیاب حاللهاي آزاواکنش 1-5-1

-اشباع مانند استرغیر-α,βبا ترکیبات  هاي آروماتیکآمینهاي ضعیفی همچون نوکلئوفیل مایکلواکنش آزا

شده و  تحت شرایط بدون حالل گزارش O26H.3)3Y(NOر موثر گها با استفاده از کاتالیزها و آمیدها، نیتریل

  .)Bhanushali et al, 2008( ،)12- 1(شماي  باشدداراي بازده مطلوب می
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  )12- 1(شماي

  

ها قابل اجرا آریل آمین توجه براي طیف وسیعی از فعالیت قابل بادر این واکنش  ر مورد استفادهگکاتالیز

شرایط بدون  به توانمی فوق دیگر واکنشاز مزایاي  دهد.دست میباال به بازدهرا با  مربوطهوالت و محص بوده

  .ها اشاره کردحالل، دماي ویژه و سازگاري باالي واکنش دهنده

اشباع غیر- α,β هايها و کتونآمید ،هاها، نیتریلهاي نوع اول به استرهاي نوع دوم و بسیاري از آمینآمین

 Azizi( ،)13- 1(شماي  دکننهاي اشباع ترکیبات مربوطه را در حضور لیتیم پرکلرات تولید میشده و آمین اضافه

& Saidi, 2004(. 

 

  )13-1(شماي 

 

شود، محصوالت غیر اشباع افزوده می- α,βهاي هاي آروماتیک همانند آنیلین به استرهنگامی که آمین

پذیري شیمیایی هاي آروماتیک گزینشد. تفاوت در فعالیت آمیننآیبا بهره خیلی ناچیز به دست می مایکل

آمینو استرها به -βکند. بنابراین در واکنش باال محصول انحصاري پیرولیدین است. سنتز واکنش باال را تعیین می

هاي لویس دیگر پرکلرات در مقایسه با اسید. لیتیم برخوردار استاي ارزش فوق العاده از آنها خاطر خواص زیستی

 .استجداسازي و بازیافت قابل هاي ساده وسیله روشعلت پایداریش در آب بهبهو  بودهنسبتا ارزان 

نظیرشان همچون توانایی حاللیت فوق العاده، استقامت باالي حرارتی و فشار علت خواص بیمایعات یونی به

ر گعنوان کاتالیزبه OH[Bmim] يمایع یونی بازاند. رد توجه زیادي قرار گرفتههاي اخیر موبخار پایین در سال

کار هاي حلقوي یا غیر حلقوي بهبه کتون هاهتروسیکل- Nهاي آروماتیک و مایکل آمینواکنش آزا جهت انجام

  ).14-1)، (شمايYang et al, 2006رود (می
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  )14-1(شماي 

  

دهد. دست میاین واکنش در عین سادگی انجام، درصد باالیی از مشتقات کربونیل را با بهره عالی به

  باشد.خطر میو براي محیط نیز بی داشتهقابلیت بازیافت  در این واکنش مورد استفاده مایع یونی رگکاتالیز

 

 دیون)-5،3آزولیدینتري-4،2،1یورازول ( شیمی 1-6

از  .هستند د و در حقیقت براي زندگی ضرورينشوطور گسترده در طبیعت یافت میه بهترکیبات ناجور حلق

ها و صنعت مورد عنوان یک واکنشگر شیمیایی مهم در آزمایشگاهکه به دباشمی جمله این ترکیبات یورازول

حدواسط سنتزي ) A( دیون)-5،3آزولیدینتري-4،2،1یورازول (. )Bazgir et al, 2007(گیرد استفاده قرار می

در و  )Arroyo et al, 2004; Deghati et al, 1998; Menard et al, 2003( رودشمار میبهدر شیمی آلی  یمهم

 ,Barton et al( برخی از ترکیبات هتروسیکلیو سنتز براي طراحی طور گسترده از آن به اي تحقیقاتیههآزمایشگا

ل به یوراسیل این شیمیایی یورازوعلت شباهت . بهشوده میاستفاد) Neunhoeffer, 1978(و آلی فلزي  )1983

یورازول مولکولی بسیار پایدار بوده و  .)Kolb et al, 1994( دارد کاربرد نیز منشا زیستیبا ترکیب در مطالعات 

-تري- 4،2،1 کننده متعدد به مادههاي اکسیدوسیله ترکیبتوان آن را بهطول عمر آن چندین سال است اما می

 یورازول)فنیل-C( )4( یورازولفنیل-4Nبرخی از مشتقات یورازول مانند  .تبدیل کرد )B( هادیون- 3،5- زولآ

 Erden( دگیردوست ویژه مورد استفاده قرار میانعنوان ديبه ودهد نشان میایی باالیی را براي اکسیداسیون توان

et al, 2000(جلب  خودبه و مشتقات آن توجهات زیادي را یورازول نتزسخاطر خواص شایان توجه این ترکیب، . به

  .)15- 1(شماي  کرده است

  

  )15-1ي (شما
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کننده در عنوان دمنده و یا پفهاي هواي اتومبیل، بهاز لحاظ صنعتی، یورازول در ساخت و تولید کیسه

کننده در شیر مورد قارچ و همچنین به عنوان پایدارکیبات ضددر تولید تر ها وکشها، در تولید علفپالستیک

  .)Jensen, 2003( گیرداستفاده قرار می

عامل  باکتري وتشنج، ضدعنوان داروهاي ضدهها بیورازول ویژه آریلهاي مربوط به آن، بهمشتق یورازول و

هاي درمانی یندآدر فرهمچنین اشند و بکننده عروق داراي کاربرد فارماکولوژیکی و کلینیکی وسیعی میگشاد

  .)Jacobsen et al, 1972( روندکار میبهصرع  هبود و یا از بین بردن بیماريبراي ب

  

  هاي یورازولواکنش 1-6-1

که در شکل  باشدمی 11تحت شرایط پروبیوتیکهیدرازین  با10اورهواکنش بی یورازول هاي تهیهیکی از روش

  .)Kolb et al, 1994، ()16- 1اي زیر نشان داده شده است (شم

  

  )16-1( شماي

  

) است. ملک پور و همکاران با استفاده از خاصیت N-Hاین، یورازول داراي دو هیدروژن اسیدي (افزون بر

پور (ملک ده است) نشان داده ش17- 1اند که در (شماي هاي جدیدي را تهیه کردهها، پلیمراسیدي این هیدروژن

  .)1377و همکاران، 

                                                
1- biuret 

ها که اي از این باکتريها براي گوارش بهینه غذا مفیدند. دستهاست. بسیاري از این باکتري هاباکتري	انسان حاوي انواع مختلفی از فلور روده -11

مختلف را  آنتی بیوتیکهاي		و ویتامینها	هاي پیچیده و ترکیباتی مانندمعروف هستند، عالوه بر کمک به گوارش، مولکول		پروبیوتیک	به باکتریهاي

 (FAD)اداره غذا و کشاورزي سازمان ملل متحد د.ها هستنهاي پروبیوتیک لبنیات و میوهباشد. منبع باکتريکنند که براي بدن مفید مید میتولی

اي هستند که مصرف کافی آنها هاي زندهها میکرو ارگانیسمپروبیوتیک«کند: پروبیوتیک را اینگونه تعریف می (WHOO)و سازمان بهداشت جهانی

هاي پروبیوتیک موجود در محصوالت خوراکی، نه تنها باید بر این اساس، باکتري» شود.بب نمایان شدن اثرات سالمت بخش در بدن میزبان میس

ها هاي عملکردي و سودمند براي سالمتی انسان باشند بلکه از قابلیت ماندگاري در دستگاه گوارش هم برخوردار باشند. این ویژگیداراي مشخصه

ها بر تعادل ها در روند تولید محصول، نگهداري، و پس از مصرف حین انتقال از معده به روده است. پروبیوتیکمل رشد و بقاي ارگانیسمشا

ها از دهند، در حقیقت پروبیوتیکهاي مفید تغییر میگذارد و این تعادل را به نفع افزایش جمعیت باکتريهاي مفید و مضر روده تأثیر میباکتري

هاي کند. دوز پروبیوتیک مصرف شده عامل مهمی است که بر تراکم میکروارگانیسمهمین طریق اثرات سالمت بخش خود را در بدن انسان القا می

بیوتیکی ها همچنین قادرند اختالالت میکروبوتاي روده، پس از درمان آنتیگذارد. پروبیوتیکهاي مختلف دستگاه گوارش تأثیر میموجود در بخش

 .را به حداقل برسانند
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  )17-1(شماي 

  

این  .)Chai et al, 2012( باشدروش دیگر براي سنتز یورازل شامل دو مرحله و با تولید یک حدواسط می

 دکنمی فراهم با بازده باال طراحی مواد فعال دارویی در ویژه پتانسیل با هايیورازل روش راه مناسبی را براي تولید

  .)18-1(شماي 

 

  )18-1( شماي

  

فرم اکسید یافته  ،ندسته موثر هاپلیمر فعال دارویی و طراحی مواد در ات آنمشتق ویورازول اینکه  برعالوه

تواند مورد استفاده میدوست اندي هدعنوان واکنش دهنطور گسترده بهاون) بهدي- 5،3آزولتري-4،2،1( نیز آن

 .)Chai et al, 2012(، )19-1(شماي  باشدمی 2PhI(OAc)کار رفته در این واکنش . عامل اکسنده بهگیردقرار 

 

 )19-1(شماي 

  

 بودههیدرازید آسیل اي شدن ديسنتز مشتقات یورازول شامل تشکیل و ترویج حلقهجهت روش کالسیک 

  .)Chai et al, 2012(، )20- 1(شماي  شوددر سه مرحله انجام می و

  

  )20-1(شماي 
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گیرد طبق عنوان بازدارنده انعقاد خون مورد استفاده قرار میهاي درمانی بهکه در فرآیندمشتقی از یورازول 

  .)Mathew et al, 2003(، )21- 1(شماي  شودواکنش زیر سنتز می

 

  )21-1(شماي 

  

هاي پروتئاز عنوان ساختار اصلی براي سنتز بازدارندهیورازول که به درخور توجههاي از مشتق دیگر یکی

 ,Boatman et al، ()22-1(شماي  شودزیر تولید می صورتبهمحصول نهایی واکنش زیر است و  شوداستفاده می

2003(.  

  

  )22-1(شماي 

  

اشاره کرد که در زیر تحت شرایط بدون حالل جزئی هاي سهتوان به واکنشهاي یورازول میجمله واکنش از

 یکسولفونتولوئن-اون در حضور پارادي-3،1-سیکلوهگزانمتیلدي- 5،5آروماتیک و  هايآن یورازول با آلدهید

  ).23- 1کند (شماي تولید می را ر محصولی با بازده باالگعنوان کاتالیزاسید به
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  )23-1( شماي

  

از خود نشان  را هاي متفاوتیایندازول کاربرد حلقه استخالف گروه آریل روي خاطرمحصول به دست آمده به

و همچنین وجود اتم  تشنجیفعالیت ضدباعث  گروه آریل ل در موقعیت پاراعنوان مثال وجود گروه متیدهد. بهمی

پلیمریزاسیون  فعالیت کاتالیزوري در قارچ وفعالیت ضدو اتم برم در موقعیت متا به ترتیب  کلر در موقعیت اورتو

  .)Bazgir et al, 2007( دهنداز خود نشان می را رادیکالی

هاي رگهاي مختلف و با استفاده از کاتالیزاین واکنش در روش توجه به اهمیت محصول واکنش فوقبا

گوناگون سبز در شرایط بدون حالل انجام شده است. محصوالت تولید شده از این مسیرها داراي بازده باالیی 

  .در این بخش به اختصار به تعدادي از آنها اشاره خواهیم کرد اند.بوده

در شرایط بدون حالل با نیز  H3SOO-2nano SiO اده از کاتالیزگراین دسته از مشتقات یورازول با استف

تواند بسیار تمیز و آسان بدون نیاز به مرحله ر میگاند. این کاتالیزکمک گرما و یا امواج ریزموج سنتز شده

  .)Hamidian et al, 2011، ()24-1(شماي  استخراج در ظرف واکنش سنتز شود

  

  )24-1شماي (

  

هاي موفق به تولید مشتقات یورازول با استفاده از یورازول، آلدهید 2013شاطریان و عزیزي در سال 

ر گمقدار بهینه از کاتالیزیک دي اون در حضور -3،1- دي متیل سیکلوهگزان-5،5آروماتیک، مالونونیتریل و یا 

ر مایع یونی نیز محصوالت مربوطه در گحضور کاتالیز ر. د)25- 1(شماي  مایع یونی در شرایط بدون حالل شدند

ز آن حالتی مطلوب و با بازده باال سنتز شدند. این کاتالیزگر خصلت بازي ضعیفی داشته و استخراج محصول ا

  .)Shaterian & Azizi, 2013( ساده است
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  )25-1شماي (

  

هاي مختلف مشارکت دارد یمدون و آلدهیدفنیل یورازول، د- 4واکنش میان  درر موثر دیگري که گکاتالیز

(10 mol%) H3SO-PEG ظرفی در دماي جزئی و تکصورت سهواکنش به. )26- 1(شماي  استCo80  صورت

دار محیط زیست است و محصوالت را تحت ر پلیمري دوستگاتیلن گلیکول سولفونه شده یک کاتالیزگیرد. پلیمی

  .)Hasaninejad et al, 2011( دهددست میبهمالیم و با بازده باال شرایط 

  

  )26-1شماي (

  

و در حضور  غیر اشباع آکریالت در شرایط بدون حالل- α،βهاي فنیل یورازول با استر-4مایکل واکنش آزا

دو استخالفی شده و در نتیجه مشتقات -N1,N2ي هامنجر به تولید یورازول TBABو  DABCOکاتالیست بازي 

-دقیقه و بازده باال به 40-30). محصوالت در مدت زمان 27- 1(شماي  کندجدیدي از این ترکیب را تولید می

  .)Imanzadeh & Hooshmand, 2015( آینددست می
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  )27-1(شماي 

  

نفتالن -2- هیدروکسی- 3زول که طی شش مرحله از ماده اولیه همچنین از مشتقهاي جدید یورا

 اوندي- 5،3- آزولیدین تري- 4،2،1- نفتالن)هیدروکسی - 3(- 4توان به د مینشوکربوکسیلیک اسید سنتز می

)3HNTD 28- 1شود (شماي ) اشاره کرد که طبق واکنش زیر تولید می.( 

  

  )28-1(شماي 

  

باشد که در می 3HNTDساز هتروسیکلی، استفاده از هاي رنگهاي موثر براي سنتز پلیمریکی از روش

عنوان کند. این مشتق جدید بهمی تولیدهاي جدیدي از یورازول را ایزوسیانات مشتق صورت واکنش با پروپیل

  ).29- 1 گیرد (شمايپلیمریزاسیون مورد استفاده قرار می هايدر واکنشماده اولیه 



١٩ 

  

  )29-1(شماي 

  

شوند و در هاي آلی حل نمیهاي به دست آمده از این ترکیبات به آسانی در حاللتوجه به اینکه پلیمربا

 & Mallakpour(کنند از اهمیت خاصی برخوردار هستندخود را حفظ می بوده و ساختار مقابل گرما پایدار

Rafiee, 2007(.  

  

  اون)دي-4،2-(ایمیدازولین شیمی هیدانتوئین -1-7

از  12بایرتوسط آدولف ون 1861سال  ) اولین بار در30-1شماي اون (دي- 4،2- هیدانتوئین یا ایمیدازولین

. این )Oh et al, 1988( گردیدرو هیدانتوئین نامگذاري ایناز و سنتز شد دار کردن آالنتوئینش هیدروژنواکن

ها شود. بررسیزیرا از ترکیب گلیکولیک اسید و اوره تولید می گلیکول اوره نیز شناخته شده است امترکیب با ن

  نشان داده که هیدانتوئین داراي کاربرد دارویی و شیمیایی بسیاري است.

 

  )30-1(شماي 

  

 1هاي داراي دو اتم نیتروژن در موقعیت ي وعضو پنجیک سیستم حلقوي هتروسیکلی  اسکلت هیدانتوئین

 تطبیع. این اسکلت در بسیاري از ترکیبات هتروسیکلی و بیولوژیکی سنتزي و یا موجود در باشدمیحلقه  3و 

سال  140تر از شیمی و خواص هیدانتوئین و مشتقات آن بیش. )Alizadeh & Sheikhi, 2007( شودیافت می

 شاملهاي بیولوژیکی دهد که این ترکیبات داراي محدوده وسیعی از فعالیتن میمطالعات نشا بررسی شده است.

                                                
12- Adolf von Baeyer 
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تومور ، ضد)Knabe et al, 1997(آریتمی قلب ضد، )Scholl et al, 1999; Comber et al, 1992(تشنج ضد

)Rodgers et al, 1977(افسردگی ، ضد)Wessels et al, 1980(ویروس ، عوامل ضد)El-Barbarly et al, 1994( ،

 & Mahmoodi(بلوزا ، بیماري پوستی اپیدرمولیز)Goodnow Jr et al, 2008; Ware, 1950(درمان صرع 

Khodaee, 2007(شرایط التهابی ، )Zhang et al, 2006( ضد نامنظمی ضربان قلب ،)Brown et al, 1997( می-

 بر. عالوه)Cloyd et al, 1989(گیرند رار میباشند و براي درمان بسیاري از امراض از جمله ایدز مورد استفاده ق

 باشندپیرویک اسید می مشتقات ها ویدسآمینو ا-αر سنتز دهاي مهمی مادهاین، هیدانتوئین و مشتقات آن پیش

)Meanwell et al, 1991; Sarges & Oates, 1993( .آلکیلیدین هیدانتوئین -5آریلیدین و - 5مشتقات  همچنین

د نتوانهاي سنتزي میروشوسیعی از  ها هستند زیرا گسترهآغازگر مفیدي براي تهیه این اسید دطور بالقوه موابه

 ,Thenmozhiyal et alاستفاده شوند ( ساختاريتنوع  ند دوگانه اگزوسایکلیک براي ایجادبراي اصالح کردن پیو

موقعیت ممتازي  هیدانتوئین يهاي حلقوي هتروسیکلی پنج عضوتوجه به دالیل فوق، در میان سیستم). با2004

  را در شیمی دارویی دارد.

  

  و مشتقات آن سنتز هیدانتوئین 1-7-1

 برخـی از  در ادامـه  هاي متعددي جهت سنتز هیدانتوئین و مشتقات آن گزارش شـده اسـت.  روش در منابع

  .گیردمورد بررسی قرار می و مشتقات آن این ترکیب هاي تهیهروش

در حضـور   هیدانتوئین را از واکنش آالنین سولفات و پتاسیم سیانات متیل-5تق مش 13، اورچ1873در سال 

 ,Ureach( )16-1ها به روش سنتز هیدانتوئین اورچ معروف شد (شماي این روش بعد .تولید کرد اسید سولفوریک

1873(.  

  

  )31-1شماي (

  

ر دو نیتـروژن آن  هیـدانتوئین کـه هـ    آریـل -5استیک اسید،  آریل-(کلرو)وبروم-αها با از واکنش کربوایمید

  ).Olimpieri et al, 2008) (32-1شود (شماي با بهره باال حاصل میو تحت شرایط مالیم  جایگزین شده است
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Abstract: 

Recently, protection of the environment and waste prevention have been increasingly 

emphasized by researchers. A good way to achieve it is remove or reduce the use of 

organic solvents in synthetic chemistry. Due to increasing population growth, the 

development of human societies and the incidence of various diseases resulting from 

population growth, the need to discover new and more effective medications is essential. 

Therefore, due to the importance and role of pharmacological compounds such as 4-

phenylurazole, phthalazine and pyrazole systems in this work, we decided to synthesis new 

derivatives of these compounds. Unexpectedly, Michael addition of 4-phenylurazole to 

fumaric esters led to produce hydantoin derivatives. The formation of this unexpected 

product was confirmed by x-ray crystallography. According to the above product and with 

the model reactions of 4-phenylurazole to acrylic and fumaric esters in hands, in next step, 

we try to Michael addition of phthalhydrazide to these esters to produce N1,N2-

disubstituted phthalhydrazides and isoquinoline derivatives respectively. Surprisingly, 

mentioned Michael reactions only afforded of mono substituted phthalhydrazides. All of 

above investigations were performed in the presence of base catalyst DABCO and TBAB 

as a high polar madia at 70-90 oC under solvent-free conditions. Also, in this study we tried 

to provide a novel and green method for the synthesis of new derivatives of pyrazole 

systems. Using TBAB at room temperature under solvent-free conditions allowed access to 

this important demand. The structure of all compounds were confirmed by IR, 1H NMR, 
13C NMR, elemental analysis of C, H, N and sometimes mass spectra. 
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