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و  يآل يدر شيم يبا توجه به اهميت ترکيتات هتروسيکل   

ه ابتدا در مورد آزول سنتز شده در اين پروژ يمحصول نهاي

 داده شده است. يها و مشتقات آنها توضيحات

 

  آزول ها 1-1

ن يا. هستند يك پنج عضويآرومات يها کقيهتروسها  آزول   

ك يتروژن با يك اتم نيا يژن ترويتات شامق دو اتم نيترك

 باشند. يم (ا گوگرديژن ياكس) گريهترو اتم د

تروژن دار ينالوگ نتوان به عنوان آ يتات را مين تركيا

 يشما) . نام آنها دردر نظرگرفتوفن يرول و فوران و تيپ

 .آمده است (1-1
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                  پيرازول                         ايميدازول                               

 پيرول    
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OO   
 ايزو                 ازول    اکس                               

 فوران                    کسازولا

S
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S

N

S 
            لايزوتيازو                      تيازول                                    

 تيوفن           

 

 (1-1) يشما

 

م يابي يساده در م يآزول ها يكيزيبه اواص ف ينگاهبا    

جوش  يدمامتعارف  ريبه  ور غ رازوليپ و دازوليميكه ا

هستند كه  يساده ا يها تنها آزول که به  وريدارند  ييباال

 . جامدند يمتعارف يدر دما

در  ين مولكوليب يدروژنيوند هيپوجود ن اواص به علت يا

 پيرازول  در مورد .باشد يتات ميترك نيا

به نظر مي رسد پيوند هيدروژني بين دو مولكول به صورت 

 در مورد ايميدازولكه يدر حال (2-1 يشما) ديمر باشد

 .(3-1 يشما) پيوند هيدروژني به صورت پليمر اطي است
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 پيوند هيدروژني در پيرازول

 (2-1) يشما

 

N
HN HN

N

N
HN

N
HN H

 

 

 پيوند هيدروژني در ايميدازول

 (3-1) يشما

 

 ينم N ياستخالف رو ياز آنجا که مشتقات پيرازول دارا

 ينيئجوش پا يادمد نق دهيتشك يدرژنيوند هيد پنتوان

لکترون نا مستقر تشكيق شده ا شش از ا  مجموع ستميس .دندار

 و جفت الكترون اضافي نيتروژن پيريديني در صفحهاست 

اصلت  د بر صفحه مولكول قرار دارد و به اين تركيتاتعمو

 .بازي و هسته دوستي مي بخشد

 يگها به علت اثر الكترون كشند آزول -2،1 ياصلت باز

 يتح و .ستها ا آزول -3،1از  کمتر يليا ،هترو اتم مجاور

ار يباز بس ،دازوليميسه با ايدر مقا ،(aPK= 5/2) رازوليپ

  .[1] است يس تريضع

در تروژن ياتم ن يدروژن موجود بر رويهت تتادل علبه 

 يده توتومريتروژن ندارند پدين يرو يكه استخالف يتاتيترك

 .شود يتات مشاهده مين تركيدر ا

 

 1شدن يتوتومر 2-1

آزول  ي، ترآزول ها يکه در مورد د يهاي ي از ويژگييک

، وجود نيتروژن يبدون استخالف رو يها و يا تترازول ها

تتديق برگشت  يتوتومر . اصوال  است يه توتومردارد پديد

اين دو فرم با  .يک مولکول است يدو ايزومر سااتار 2پذير

 يتتديق م کوچک به يکديگر گذر از يک سد انرژي معموال  

معموال  از  ريق جابجايي يک اتم يا گروه تتادل . شوند

                                                 
1 Tautomerisation 

2 Reversible Interconversion 
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معموال  جابجايي هيدروژن دو فرم توتومري ايجاد مي شود. 

 يگفته م 1يتروپتواين حالت پرو اد مي کند. که بهرا ايج

 شود.

هتروسيکق دو نوع  يدر مورد سيستم ها يبه  ور کل

 در حلقه  يوجود دارد، توتومر يتوتومر

 .2با استخالف يو توتومر

 

 توتومري در حلقه 1-2-1

شامق جابجايي پروتون بين دو نيتروژن در حلقه توتومري 

 ايميدازول يا، (4-1 يشما) پيرازول براي .در حلقه است

دو فرم توتومري روي نيتروژن  بدون استخالف (5-1 ي)شما

 .يکسان هستند

 

N
N
H

NH
N

H3C H3C

 

 متيق پيرازول -(5)3

 (4-1) يشما 

N

N
H

NH

N

H3C H3C

 

 متيق ايميدازول -(5)4

 (5-1) يشما

 -3 يتوتومرم كه با نگاهي به اين تعادلها در مي يابي

 -4 يهمچنين توتومر و متيق پيرازول -5ول با متيق پيراز

ولي  .يكسان است تيق ايميدازولم -5متيق ايميدازول با 

 متيق دار آن پديده توتومري وجود ندارد. -Nدر مشتق 

آنها قطعا  دو فرم توتومري دو  دار متيق -Nدرمورد مشتقات 

ها يا تترازول  زولآ تريدرمورد  ايزومر متفاوت هستند.

استخالف ندارند، جابجايي  نيتروژن يها حتي وقتي که رو

 .پروتون باعث تشکيق دو توتومر مجزا مي شود

بايد توجه داشت که تتديق دو فرم توتومر به يکديگر با  

سرعت انجام مي شود و به همين دليق اين دو فرم قابق جدا 

 .سازي نيستند

                                                 
1 Prototropy 

2 Substituent Tautomerism  
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 توتومري با استخالف 1-2-2

توتومري شدن در هتروسيکق ها در اثر انتقال ن نوع اي

سريع بين مولکولي پروتون ميان يک اتم نيتروژن درون 

، اکسيژن يا گوگرد ديگر در نيتروژنحلقه و يک اتم 

پايداري و  در هترو آروماتيک ها استخالف رخ مي دهد.

اهميت فرم هاي توتومري تا حدود زيادي وابسته به ميزان 

در اثر  ،گفت مي توان به  وري که .باشد يمآروماتيسيته 

ميزان کاپتو و آميني هاي هيدروکسي، مر گروهاستخالف 

 کند.  يپيدا م يزياد يآروماتيسيته حلقه تفاوت ها

بايد توجه داشت قضاوت در مورد ارجح بودن يک فرم 

توتومري تنها در فاز گازي يا در محلول هاي ايلي رقيق 

توتومري شدن و تعادل ، يمعمول يت و در محلول هامنطقي اس

 هاي وابسته به پروتون 

به شدت تحت تاثير  تيعت حالل و غلظت محلول قرار مي 

 يهازيرا فرم هاي توتومري در محلول ها با حالل  .دنگير

. به عالوه فرم ميگردنددرجات مختلس حالل پوشيده  بامختلس 

 هاي توتومري از نظر قطتيت 

 مختلس يها حالل درهيدروژني و توانايي تشکيق پيوند 

سي ها در مورد پايدار بودن يک فرم رتفاوت دارند. بر

دهد که به  ور کلي در ترکيتاتي که  توتومري ااص نشان مي

فرم توتومري داراي واحد  ،داراي استخالف هيدروکسي هستند

پايدارتر است و در مورد استخالفهاي  کتو(فرم ) اکسو

به اتم اکسيژن است به نحوي داراي اتم گوگرد وضيعت مشا

که فرم توتومري تيون از تيول پايدارتر اواهد بود. اما 

 يآمينتوتومر در مواردي که استخالف گروه آمين است 

 .[2-4] پايدارتر از توتومر ايميني مربوط اواهد بود

آمينو کامق واکنش  يسردر انجام اين پروژه به بر

با  (آمين -5 -يرازولپ -H1 -فنيق يد -3،1)پيرازول 

 .است پردااته شده ،اين پروسهدر شده سنتز  يآزالکتونها

 يو محصول نهاياهميت واکنشگر با توجه به در همين راستا 

است  يو ايميدازول يپيرازول يحلقه ها يکه حاو ،سنتز شده

 پيرازولها در اين قسمت 

 شدند. يبه  ور کامق بررسو ايميدازولها 
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 ها رازوليپ 1-3

 يداريپا يق پنج عضوکيتات هتروسيها ترك لرازويپ   

ن يا باشند. يتروژن مجاور ميدو اتم ن يه داراكهستند 

كه  ش دادينما ين فرم توتومريتوان با چند يتات را ميترك

 ها  رازوليپ .ترند يدو فرم آنها عموم

دازول ها كه يميكه اياب اند در حاليار كميعت بسيدر  ت

ك و سه هستند در ي يت هايعتروژن در موقيندو اتم  يدارا

 .[1] شوند يافت مياز موجودات زنده  ياريبس

 

 يكيزيخواص ف 1-3-1

جوش باال  يبا دما داريار پايتات بسيها ترك رازوليپ   

ش يباعث افزا کربن ياتم ها يش استخالف بر روي. افزاهستند

ذوب  يدما ،تروژنين ياما استخالف بر رو ،شود يجوش م يامد

 -3به عنوان مثال  دهد. يم کاهشجوش را  يان دميهمچن و

 كه  يدر حال .ديآ يبه جوش م Co 205 يرازول در دمايق پيمت

ن اواص يجوشد. ا يم Co 127 يرازول در دمايق پيمت -1

 تشکيق امکان، به علت شد ح دادهيز توضين قتال   چنانکه

رازول ي. پتات استين دسته از تركيدر ا يدروژنيوند هيپ

 . ر استيانحالل پذ يآل يها شتر حالليدر آب و ب

تر يل يليگرم بر م 02/1تا 89/0ها  رازوليمخصوص پ وزن   

                                                                                                                    .باشد يم 48/1تا  46/1ب شكست آنها يضر و

تروژن هستند هم ين يدروژن بر رويه يدارا كه يپيرازول ها

. آنها دهند ياز اود نشان م يهم اصلت باز و يدياصلت اس

ن ي، كه ادهند يق ميتشك نمکبا فلزات  و يقو يدهايبا اس

تروژن ياتم ن يدروژن موجود بر رويه ينيگزيعمق با جا

 رازولياما پاست  5/2رازول يپ pKa. اگر چه شود يانجام م

 .ستندني يديتروژن اسين يستخالف بر روا يدارا يها

 

 ييايميخواص ش 1-3-2

ك با يمولكول آرومات كيرازول ي، پشد ذکر قتال   چنانکه   

, ياستخالف N- يها رازوليپ در .باشد يم  شش الكترون

اصلت  يحد تا ،ک قراردارديت يکه در موقع يوژنترين

ت يدر موقع تروژنيکه نيدر حال رديگ يبه اود م يونيکات

 ين اصلت بازيداشته و بنابراجفت الکترون آزاد  ،دوم
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ت يته بار را در موقعيتروژن دانسي. وجود دو اتم ندارد

ش بار در ين عمق باعث افزايدهد، که ا يکاهش م پنج وسه 

  چهارت يموقع

به  يشتريق بيتما چهارت يب موقعيتن تريو بد گردد يم

بر عکس،  دهد. ينشان م از اود يليالکتروف يواکنش ها

انجام  پنجت يموقع شتر دريبه احتمال ب يليحمله نوکلئوف

 .شود يم

 -4گرها به تشکيق واکنش کلر دار کردن با بسيار ي از   

 -3کلرو پيرازول مي انجامد. در استيک اسيد، کلراسيون 

دي  -4،5 -تري کلرو متيق() -3متيق پيرازول باعث تشکيق 

که داراي يک استخالف  هايي پيرازولکلرو پيرازول مي شود 

فنيق در موقعيت يک هستند فقط در موقعيت چهار کلر دار 

مي شوند. اما کلر دار کردن پيرازول )بدون استخالف( باعث 

 تشکيق پليمر مي گردد.

برم دار کردن پيرازول از يک تا سه اتم برم را وارد    

 فنيق پيرازول ها  -Nترکيب مي کند. در مورد 

حلقه فنيق نيز رخ مي دهد. با انجام  برم دار کردن در

 واکنش برم دار کردن در محلول سديم هيدروکسيد 

مي توان به ترکيب تري برمو پيرازول دست يافت. يد دار 

کردن پيرازول ها کامال  مشابه برم دار کردن آنهاست و 

استخالف در تمام موقعيت ها انجام مي گيرد. سولفون دار 

شرايط سخت انجام مي شود و  کردن پيرازول ها تنها در

ترکيتات آمفوتري حاصق مي گردد. نيترو دار کردن نيتروژن 

 با حلقه نيز 

ول ها نيترو پيراز -4مشکق است و بهترين روش براي تهيه 

نيترو  ي باشد.مدي کتون ها  -β-از ايزو نيتروزو 

به وسيله سنتز مستقيم و يا به توان  يپيرازول را م

تقات پيرازول تهيه کرد. اغلب وسيله نيتراسيون مش

 -Nنيتراسيون در موقعيت چهار رخ مي دهد اما ترکيتات 

 نيترو نيز قابق تهيه هستند.

حلقه پيرازول به همان اندازه که در مقابق کاهش    

مقاوم است در مقابق اکسايش نيز مقاوم مي باشد زنجيرهاي 

 جانتي آلکيق را مي توان به وسيله پتاسيم پرمنگنات با

کروميک اسيد به کربوکسيليک اسيدها اکسيد کرد. بدون 

آنکه حلقه پيرازول تخريب شود فقط ازونوليز يا اکسايش 
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آلکيق دار کردن  -Nالکتروليزي حلقه را تخريب مي کند. 

پيرازول ها به وسيله سديم هيدريد در تولوئن يا 

تتراهيدروفوران به بهترين نحو انجام مي گيرد. درمورد 

هاي نا متقارن دو محصول به دست مي آيد که نستت پيرازول 

 آنها 

به استخالف حلقه و گاهي به عامق آلکيله کننده بستگي 

دارد. آلکيق دار کردن و آريق دار کردن پيرازول ها در 

 [.5-9شرايط بدون حالل نيز گزارش شده است ]

 

 پيرازول هاکاربرد هاي  1-3-3

دار دسته مهمي از  از آنجا که هتروسيکق هاي نيتروژن   

در عين  ترکيتات  تيعي و غير  تيعي را تشکيق ميدهند.

حال تعداد زيادي از اين ترکيتات فعاليت بيولوژيکي 

، ضد تومور و يآنها به دليق اواص ضد باکتر دارند، سنتز

اين توجه  بسيار مورد توجه مي باشد. يضد قارچ در داروساز

ي سير شده و سير ويژه را مي توان به حضور پيرازول ها

در فراورده هاي  تيعي و ترکيتاتي فعاليت  نشده

بيولوژيکي دارند نستت داد. مشتقات پيرازول در صنعت 

رنگ، دارو، غذا و کشاورزي و در شيمي پليمر و توليد 

ار مي روند که در زير کبهداشتي به  -فراورده هاي آرايشي

 [.10-23به براي از آنها اشاره مي کنيم ]

 

 1ييدارو يميش رازول دريکاربرد پ 1-3-3-1

است که  يدياستروئ غير يک داروي (6-1 يشما) 2کاللونازو

 (7-1 ي)شما 3پيرازوالک باشد يم يت ضد التهابيااص يدارا

که از نظر سااتاري شتيه به لونازوالک است، در درمان 

  4روماتيسم مفصلي

 [.24-25موثر مي باشد ]

                                                 
1Pharmaceutical Chemistry  

2 Lonazolak 

3 Pyrazolak 

4 Rheumatoid Arthritis 
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N
N

C6H4ClHO2C

C6H5                             

N
N

C6H4ClHO2C

C6H4F 

                                                      کاللونازو                               

 پيرازوالک

                                                 (6-1) يشما                                  

   (7-1) يشما

 

 رازول هايسنتز پ يروش ها 1-3-4

مشتقات آن  رازول ها ويسنتز پ يبرا ياريبس يروشها

 از آنها  ينجا به تعداديوجود دارد که در ا

 .[26-37] شود ياشاره م

 

 ن يدرازيل با هيکربون يد -βبات يواکنش ترک 1-3-4-1

تقارن و نا م يها تونک يد -βک محصول با ين فقط يدرازيه

 اما  .دده يمتقارن به دست م

نا متقارن  يها کتون يد -βاستخالف شده با  يها نيدرازيه

 (.8-1 يشما) دنده يق ميمحصول تشک دو

 

O O

+ NH2NH2

N
H

N

R1

O O

R2
+ NHR3NH2

N

N

R2

R1

NaOH

H2O

R3

N

N

R1

R2

R3

+

 

 (8-1) يشما

کتون  يب ديترک م دريحج يها وجود استخالف اگرچه معموال     

رعت واکنش را کاهش دهد اما س يتواند تا حد قابق توجه يم

 ياستخالف رودو شود. وجود  يانجام م يواکنش به راحت

 (.9-1 يشما) گردد يرازول ها ميپ -H4 قيلن باعث تشکيمت
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R

O O

R
R'R'

+ NH2NH2

NN

R

R'
R'

R

 

 (9-1) يشما

 زا .شود يساده محدود نم يها نيدرازين واکنش به هيا   

ن يدينو گوانيد ها آميزکاربا ي، سمدهايدرازيق هيسولفون

رازول يتوان درسنتز مشتقات پ ين ها ميدرازيق هيآس ها و

به  يتوان به راحت يا مر ارد قيآس -Nگروه  .استفاده کرد

ن يدرازيق ها با هيترين کتو -β .ز حذف کرديدروليله هيوس

رازول ها به ينو پين واکنش آميا اثر در واکنش داده و

 .[30-32] دنيآ يدست م

 

 واکنش ترکيبات کربونيل دار سير نشده  1-3-4-2

ستيلني با هيدرازين هاي استخالف ا -α،βتركيتات كربونيق 

دار واكنش داده و مخلو ي از پيرازول ها را تشكيق مي 

 [.33-34] (10-1 ي)شما دهند

 

R1

O

R3NHNH2 N

N R2

R1

N

N R1

R2

+

R3 R3

+R2

 

 

 (10-1) يشما

 

 واكنش تركيبات دي آزومتان  1-3-4-3

از واكنش مشتقات دي آزومتان توان  يازول ها را مريپ

با تركيتات استيلني نيز سنتز كرد. استيلن هاي نا 

-1 ي)شما متقارن مخلو ي از دو محصول را به دست مي دهند

11) [36-35.] 

 

CH2N2 N
N
H

CHO

NH
N

CHO

(C2H5)2O
+H CHO

 

 (11-1) يشما
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 زماني كه پيوند سه گانه به وسيله گروه هايي مانند  

كربونيق يا كربوکسيق فعال شود، واكنش به راحتي انجام 

مي شود. اما آلکيق استيلن ها تحت شرايط سخت تري واكنش 

ستيلني ا -αمي دهند. افزايش دي آزومتان به الکق هاي 

نيز مي تواند باعث تشكيق اين گونه تركيتات گردد. به 

جاي تركيتات استيلني در اين واكنش ها، از اولفين هايي 

كه داراي يك گروه ترك کننده مناسب هستند نيز مي توان 

 استفاده كرد.
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 - βرازول ها از مشتقات ينو پيآم ليآلک -5سنتز  1-3-4-4

 دهايكتو آم

ق ين واكنش با آلكيد در اثر ايكتو آم βن واكنش يدر ا   

  قيتشکرا  حد واسط ،ن هايدرازيق هيا آري

مشتقات  1سونزوگر الدر مجاورت واكنش حد واسطن ي. ادهد يم

 [.37] (12-1 يشما) دهد يرازول را به دست مينو پيآم

 

N R4

R3

O O

R1

R2

R5NHNH2

HCl

N R4

R3

O N

R1

R2

NHR5

N

N

R3

R4

O

R5

N

N

R3

R4

R5

N
R2

R1

Lawesson , s reagent

 

 
 (12-1) يشما

 

 روش هاي سنتزي ديگر 1-3-4-5

يكي از بهترين روش ها براي سنتز پيرازول هاي چند 

 استخالفي، واكنش مشتقات هيدرازين با 

α– واسط تيا دي  اين مورد حد. در باشد هالو كتون ها مي

 يا  آزين به دست مي آيد كه اود به اود و

ها تتديق مي  در شرايط اسيدي با بازده اوبي به پيرازول

 [.1] (13-1 يشما)شود 

 

N
H

N

SR2

R1

X

N
N
H

R2 X

R1

X=SR,NR2

H+

X

S

NHNH2
R1

O

R2

Cl

 

 

                                                 

1 Lawesson 
,
s reagent 
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 (13-1) يشما
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 ط بدون حاللواکنش در شراي 1-4

ق و يکسرويتات هتاد ترکيار زيت بسيبا توجه به اهم   

و توجه روز افزون  ييع دارويکاربرد آنها در صنا

, روش ها در شرايط بدون حاللن واکنش يبه ا يدانان آليميش

شده  ن واکنش ها ارائهيا ينه سازيبه يبرا يمختلف يها

ا در يمت بوده و ين واکنش ها گران قياز ا ياري. بساست

موارد  ي. در براي شوداستفاده م ط سختيشرا ازسنتز آنها 

باال  اريواکنش بس يو دماي ز زمان انجام واکنش  والنين

آسان و  يروش ها ين همواره معرفيبنابرا .استشده  گزارش

با  قيکسهترو يتاتسنتز ترک يم برايط ماليکار آمد در شرا

ن با ي. عالوه بر ايي مهم مورد نظر بوده استاواص دارو

 ست يط زيمح يت کاهش آلودگيتوجه به اهم

 يندهايحاصق از فرا يق محصوالت فرعياز تشک يريگو جلو

ست يط زيمحدوستدار  يسنتز يبه روش ها يابي، دستييايميش

 يباشد. در اغلب واکنش ها يمورد توجه م ت کمتر،يبا سم و

اد به کار يرا داشته و به مقدار ز يحالل نقش اصل ييايميش

مضر  يطيست محياز لحاظ ز يآل يشتر حالل هاي. بي رودم

. هده و الزم است استفاده از آنها به حداقق رسانده شدبو

بدون شک بهترين راه حق حذف گردند.  يا به  ور کلي و

انجام واکنش ها بدون استفاده از حالل يا در حالل آب است 

 که عالوه بر فوائد زيست محيطي، 

از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه بوده و در براي 

 شرايط عاري از حالل  موارد، واکنش هاي آلي در

با بهره بيشتري نستت به محيط حالل صورت مي گيرند. 

 مجموعه اين ديدگاه ها شيمي ستز 

ناميده مي شود. در اين ميان عدم استفاده از حالل به 

عنوان گامي موثر براي نزديک شدن به اصول شيمي ستز تلقي 

 [.38-39مي شود ]

 

 1ايميدازول 5-1

است که آروماتيک هتروسيکق  يآل يک ترکيبدازول يماي   

شود. اين  يم ييد  تقه بندبيشتر به عنوان يک آلکالوئ

                                                 
1 Imidazole 
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مهم از قتيق  يدر سااتار مواد بيولوژيک يسيستم حلقه ا

  وجود دارد. 2هيستامين وابسته به آن هورمونو  1هيستيدين

وان يک باز و اسيد ضعيس عمق تواند به عن يايميدازول م

 . که در آنوجود دارد يفرم توتومر . ايميدازول در دوکند

. شود ياتم هيدروژن بين دو اتم نيتروژن جا به جا مها 

، وجود دارد يک حلقه ايميدازول يحاو يزياد يداروها

[40]. 

                                                 
1 Histidine 

2 Histamine 
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 خواصساختار و  1-5-1

عضوي مسطح مي باشد که در آب  پنجايميدازول يک حلقه    

 و حالل هاي قطتي محلول مي باشد. 

مي باشد،   مولكول آروماتيك با شش الکترونترکيب يک  اين

يک الکترون  و ياز نيتروژن ايمين که شامق يک الکترون 

کربن، و دو الکترون از نيتروژن  ياز هر يک از اتم ها

ايميدازول  يرزونانس ياز سااتارها يتعداد باشد يم يآمين

 .[5،1] نشان داده شده است (14-1 يشما) در

 

N

N
H

N

N
H+

N

N
H+

N

N
H+

N

N
H

N

N
H 

 

 ايميدازول رزونانسي يسااتارها

 (14-1) يشما

. است يوفيق عاليک نوکلئ همچنين ايميدازول يک باز و

با ترکيتات آسيله کننده و  NHايميدازول در موقعيت 

 يسااتارها با توجه به .دهد ياکنش موآلکيله کننده 

است که  يکربن، 2کربن شماره  شود، يمشخص م يرزونانس

ا ، امبه آن وجود دارد يوفيلرين احتمال حمله نوکلئبيشت

به با ايميدازول  يوفيلنوکلئ يجايگزين يواکنش ها عموما  

 .[40] روند يپيش م يسخت

 

 و کاربردها ياهميت بيولوژيک 1-5-2

 يبيولوژيک ياز مولکولها يايميدازول در سااتار بسيار   

يد اس از مهم ترين آن ها آمينو ييک مهم وجود دارد.

 ن ها واز پروتئي ياريبس. هيستيدين در باشد يهيستيدين م

در سااتار و عملکرد  يو يک نقش حياتآنزيم ها وجود دارد 

 .کند يم يهموگلوبين باز

. باشد يم ياز مواد داروي يايميدازول بخش مهم   

 از ضد قارچ ها  يدر بسيار يسنتز يايميدازول ها



 

 
110 

از  يايميدازول بخش .وجود دارند 1ضد فشار اون يو داروها

 يو دانه ها يچا يمي باشد، که در برگها 2وفيلينئمولکول ت

 يم يشود که باعث تحريک سيستم اعصاب مرکز يقهوه يافت م

 .(15-1 يشما) شود

هسته ايميدازول در سااتار داروي ضد سر ان  

 [.47-14] (61-1 ي)شما نيز وجود دارد 3مرکاپتوپورين

سنتز ترکيتات ارگانومتاليک  همچنين از ايميدازول جهت

 [.48-50شود ] ياستفاده م

N

N
N

N
H

O

O

H
N

N N
H

N

S

 
                                                تيوفيلين                                  

                                  مرکاپتوپورين

                                             (1-61) يشما                 

(1-51) يشما          

 

 اولين روش سنتز ايميدازول 1-5-3

سنتز  1858در  4ايميدازول نخستين بار به وسيله دبيو 

 شد، در سنتز دبيو  همچنانکه در 

و  لاکسا ينشان داده شده است از گل (17-1 يشما)

ميدازول تشکيق اي يفرمالدهيد در حضور آمونياک برا

 .[44،1] استفاده شده است

O

O

R

R

R1

O

H

2 NH3
H2O
273K

HN

N

R1

R

R

 

 (17-1) يشما

اين سنتز، در حاليکه بازده نستتا  کمي توليد مي کند، 

 يکربن آلفا دارا يهايي که رو هنوز براي ساات ايميدازول

استخالف باشند مورد استفاده قرار مي گيرد. ايميدازول، 

تواند به وسيله روش هاي متعدد  عالوه بر روش دبيو  مي

 ياز اين روش ها همچنين م يبسيار ديگري سنتز شود.

                                                 
1 Antihypertensive 

2 Theophylline 

3 Mercaptopurine 

4 H. Debus 
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استخالف شده و مشتقات  يايميدازول ها يتوانند برا

واکنش  يرو يعامل يايميدازول فقط با تغيير گروه ها

 [.50-58] هنده ها به کار روندد

 

 ها هاي سنتزي ايميدازول روش برخي از 1-5-4

 لهالو کربوني -αاده از استف 1-5-4-1

حلقه ها  اين دسته از هاي کلي سنتز روش يکي از   

 معادل آن( اي) کربونيقهالو  -αيک  استفاده از

هاي هترو را  اتم که کربن شماره دو ،ياتميک واحد سه  و 

 .تشکيق مي دهد

هاي پنج عضوي  اين روش يک روش سنتزي براي تهيه هتروسيکق

 (18-1 يشما) ايميدازول است اکسازول، تيازول وشامق 

[40.] 

 

O

Hal

NH2

X

-H2O

-Hal

N

X

X= O, S or NH 

 (18-1) يشما

دو مورد  اين روش سنتزي براي تهيه ايميدازول در از   

  (20-1 يشما) و (19-1 يشما) در که زير

 ترکيب برمو استفاده شده است. نشان داده شده است،

با يک بازده  آمونياک فرماميد و با ،اتانال اتيلن استال

ني يجايگز ،اين واکنش اوب به ايميدازول مي رسد در نستتا  

 مرحله اول  هالوژن با آمونياک در

 .[40،59] (19-1 يشما) رخ مي دهد

 

O

O
Br

NH2

H

O

N

N
H

60%

175°C

NH3 

 

 (19-1) يشما

لدهيد نيز با آميدين برمو مالو نا از انول اتريک 

 زول به دست فرميق ايميدا -5 واکنش مي دهد و

 [.40،60] (20-1 يشما) آيد -مي
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OHC

i-PrO

Br

NH

ArHN nBu CHCl3, rt

52%

K2CO3.aq

N

N
Ar

n-BuOHC

 

 

 (20-1) يشما

 دو قطبي -3و1ايشي استفاده از واکنش هاي افز 1-5-4-2

ترکيتات شامق حلقه  درسنتز هاي ديگر روش يکي از   

دو قطتي  -1،3هاي افزايشي واکنش ايميدازول استفاده از

 نيتروژن است. که در گانه حاوي اتمهاي چند  به پيوند

 شکق زير نشان داده شده است 

متين  يک آزو يک نيتريق ايليد و از واکنش مذکور در

 [.1] (21-1 يشما) ايليد استفاده شده است

Ar

Cl

NCH2Ph

Ph

H

NMe
Et3N,  rt

50%

N

N
Me

Ph

Ar

Ph
 

 (21-1) يشما

 ون هااستفاده از آلفا آمينو کت 1-5-4-3

ها که حد واسط سنتز  تونآلفا آمينو ک استفاده از 

 نيز  ها مي باشند. يميدازولا انواع متعددي از

به عنوان روشي جهت تهيه ترکيتات شامق ايميدازول متداول 

 است.

 ايزوتيوسيانات،کنش اين ترکيتات با تيوسيانات يا وا

 با سياناميد، و .کند تيولها را توليد مي -2-ايميدازول

 .[1] (22-1 يشما) ددآمينو ايميدازول تشکيق مي گر -2
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O

NH2

N

N
H

N

N
H
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SH
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R2

R1

R2

NH2

H
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 (22-1) يشما
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شکق زير  توان به روشي که در پايان اين قسمت مي در

 کارآمد  يديده مي شود اشاره کرد که روش

 .[1،61] (23-1 يشما) د استيکربالده -2دازول يميه ايته در

NH

MeO CHCl2

MeO

OMe

NH2
MeO

OMe

NH CHCl2

NH

HCO2H

99%

N

N
H

CHO

 

 

 (23-1) يشما

 1اکسازول ها 6-1

موقعيت   CHگروه ينيتروژن به جا يبا جايگزين اکسازول   

اکسازول در  تيعت به ، از فوران ايجاد شده است حلقه سه

بيوتيک ها و  ياز آنت يوفور يافت نمي شود، اگرچه تعداد

 [.44] باشند يحلقه اکسازول م يدارا، 2عوامق ضد قارچ

 يبر رو يبسيار يپژوهش يها فعاليت 1940در دهه     

 اکسازول صورت پذيرفت، چرا که اعتقاد 

 -5حلقه اکسازول است.  يسيلين حاو يبر اين بود که پن

 آزالکتون اون( که معموال   -5 -اکسازولون )يا اکسازولين

بسيار  يهيدروسيکل اتترکيتآزالکتونها  ناميده مي شوند.

 که به عنوان  هستند يجالت

 ترکيتات آلي به کار مي رود حد واسط درسنتز بسياري از

 -3يا اکسازولون ) -H2(5(که اين ترکيب به دو شکق  .[1]

 -2)يا  اکسازولون -H4(5ون( و )ا -5 -اکسازولين

 ، ارداون( وجود د -5 -اکسازولين 

که اين دو سااتار تنها درموقعيت پيوند دو گانه با هم 

  تومر يکديگرندفرق دارند، اين دو ترکيب تو

 .(24-1 يشما)

N
O

O

N
O

O

 

                           )H4(5-  اکسازولون                          

)H2(5-   اکسازولون 

 (24-1) يشما                                                      
 

                                                 
1 Oxazoles 

2 Fungicidal 



 

 
114 

توانستند سااتار  (NMR)هسته  يرزونانس مغنا يس به وسيله

 4و 2موقعيت  کنند. ين دو ترکيب را شناسايدقيق اي

تواند  ينشان داده شده است م (25-1 يشما) درهمانطور که 

 به دو صورت اشتاع 

 .[42-63] و غير اشتاع وجود داشته باشد

 

N
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O

N
O

O

1
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4 5

 

 ااتارس                            غير اشتاع سااتار                           

                                             اشتاع

                           )H2(5- کسازولون                    ا          

)H2(5- اکسازولون 

N
O

O

N
O

O

4

1

2
3

5

 
 تارساا                             غير اشتاع سااتار                           

                                             اشتاع

                         )H4(5- کسازولون                    ا          

)H4(5- اکسازولون 

 

 (25-1) يشما

 اشباع يها آزالکتون 1-6-1

شود،  ياشتاع همانطور که مشاهده م يها آزالکتون   

 دها مي باشند. آسيق آمينو اسي -N يانيدريدها

آسيق آمينو اسيد به عنوان ماده آغاز  -Nدر اين واکنش 

کننده با استيک انيدريد واکنش داده و منجر به تشکيق 

 يگرما انجام م دراين واکنش  .گردد يآزالکتون اشتاع م

 [.63] (26-1 يشما) شود
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