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چکیده :شیمی ناجورحلقهها یکی از گستردهترین شاخهها در شیمی آلی است .ناجورحلقهها ،نشاندهندهی طیف گستردهای از ترکیبهای آلی
هستند .ساختار این ترکیبها نهتنها در ترکیبهای زیستی مهم هستند ،بلکه در شیمی دارویی و شیمی زیستی نیز موردتوجه هستند .همچنین،
ناجورحلقهها بهعنوان حدواسطهای مهم در شیمی سنتزی استفاده میشوند .در میان انواع گوناگون ناجورحلقهها ،ایمیدازولها ،تیازولها ،کرومنها،
 3،4ـ دی هیدرو پیریمیدین ـ  )1H(2ـ اون (تیون) ها و  1،4ـ دی هیدرو پیریدینها بهعنوان گروهی از مهمترین ترکیبهای آلی در زمینههای
متنوعی کاربرد دارند .هیدروژنهای تبادلی در این ترکیبها در شناسایی ساختار آنها مهم است .در این پژوهش ،هیدروژنهای تبادلی در انواع
ناجورحلقههای آروماتیک شامل ایمیدازولهای سه استخالفی 2 ،ـآمینو تیازولها ،کرومنها ،ناجورحلقههای بیجینلی و هانش به وسیلهی طیفسنجی
تشدید مغناطیس هستهی هیدروژن ( )1H NMRمورد بررسی قرار گرفتهاند که در شناسایی دقیقتر ساختار این ترکیبها کمک شایانی میکنند.
واژههای کلیدی :ناجورحلقه ،هیدروژنهای تبادلی ،تشدید مغناطیس هستهی هیدروژن ،ایمیدازول ،هانش

گروههای فعال میتوانند بهعنوان استخالف یا بخشی از سامانهی
حلقوی ظاهر شوند .برای مثال ،اتمهای نیتروژن میتواند هم
بهصورت استخالف آمینو و هم بهصورت بخشی از ساختار حلقه در
واکنشهای شیمیایی مؤثر باشد .شیمی ترکیبهای ناجورحلقهی
نیتروژن و اکسیژندار ،نیمی از پژوهشهای شیمی آلی را در
سراسر جهان تشکیل داده است .بهصورت ویژه ناجورحلقهها ،پایه
و اساس بسیاری از فراوردههای دارویی ،کشاورزی ،شیمیایی و
دامپزشکی هستند و به همین دلیل ،پژوهشهای گستردهای بر
روی آنها انجام شده است [ 5و  .]6از مهمترین ناجورحلقهها در
شیمی که در کاربردهای دارویی و زیستی مهم هستند ،میتوان به

مقدمه
ترکیبهای آلی ساختارهای گوناگونی دارند و بسیاری از
آنها سامانهی حلقوی دارند .اگر ساختار حلقوی ،شامل اتمهای
کربن و یک عنصر دیگر مانند نیتروژن ،اکسیژن و گوگرد باشد،
این ترکیبها بهعنوان ناجورحلقه طبقهبندی میشوند .شیمی
ترکیبهای ناجورحلقه ،یکی از مهمترین شاخهها در شیمی آلی
است .این ترکیبها با توجه به مفاهیم نظری و تنوع فراوردههای
تهیه شده و ویژگیهای زیستشناختی و صنعتی ،در شیمی و
زیستشیمی بسیار موردتوجه قرار گرفتهاند [ 1تا  .]4از ویژگیهای
مهم ساختاری در بسیاری از ترکیبهای ناجورحلقه این است که
*عهدهدار مکاتباتz_zarnegar@yahoo.com :
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کاربرد طیفسنجی تشدید مغناطیس هستهی هیدروژن ...

ناجورحلقههای بیجینلی و هانش ،هیدروژن قابل تبادل با دیوتریم
دارند ،برای بررسی دقیقتر ساختارها و واکنش تبادلی در این
1
ترکیبها ،تبادل هیدروژنـ دیوتریم با طیفسنجی HNMR
بررسی شده است .در برخی تبادلها نوع حالل برای انجام فرایند
مورد بررسی قرار گرفته و نتایج قابلقبولی برای شناسایی دقیقتر
ساختارها ارائه داده است.

ناجورحلقههای ایمیدازول ،تیازول ،کرومن ،ترکیبهای بیجینلی یا
 3،4ـ دی هیدرو پیریمیدین ـ  )1H(2ـ اون (تیون)ها و ترکیبهای
هانش یا  4،1ـ دی هیدرو پیریدینها اشاره کرد [ 7تا .]11
طیفسنجی تشدید مغناطیس هستهی هیدروژن ،شامل
اندازهگیری مقدار انرژی الزم برای تغییر هستههای اسپیندار
از یک جهتگیری پایدار به یک جهتگیری ناپایدارتر ،در یک
میدان مغناطیسی است .از آنجا که هستههای اسپیندار در یک
میدان مغناطیسی در بسامدهای گوناگون تغییر جهت میدهند،
بسامدهای متفاوتی از تابش جذب برای تغییر جهتگیری
هستههای اسپیندار نیاز است .بسامدی که در آن جذب صورت
میگیرد ،برای تجزیه و طیفسنجی بهکاربرده میشود .محور X
تغییر مکان شیمیایی پروتون یا کربن را نشان میدهد که با نماد
( )δنشان داده شده و با واحد قسمت در میلیون ( )ppmبیان
میشود و بیانگر قدرت میدان مغناطیسی است .محور  Yشدت
جذب امواج رادیویی را در یک بسامد مشخص (بسامد الرمور)1
نشان میدهد .در طیف  ،1HNMRمساحت زیر هر قله متناسب
با تعداد هیدروژنهایی است که آن قله را ایجاد میکنند و دستگاه
قادر است سطح زیر هر قله را اندازهگیری کند.
در روش طیفسنجی  ،1HNMRهنگامی که ترکیبهایی با
اتمهای هیدروژنی اسیدی ،در  D2Oقرار داده شوند ،هیدروژنهای
اسیدی در طی یک واکنش تبادلی با دیوتریم تعویض میشوند
(تبادل هیدروژنـدیوتریم) .اسیدها ،فنلها ،الکلها و آمینها
بهآسانی فرایند تبادل را انجام میدهند .فرایند تبادل هیدروژن
برای نخستین بار توسط کاج یوریک لیندرسترومـالنگ 2مورد
بررسی قرار گرفت .تبادل هیدروژنـدیوتریم آمیدها ،در پروتئینها
باعث بررسی ساختار سوم پروتیینها شد .در هر تبادل دیوتریم،
1
قلههای مربوط به هیدروژنهای تعویض شده از طیف HNMR
ناپدید میشود و هر یک از واکنشهای تبادلی ،تولید مولکول
 DOHمیکند [.]12
با توجه به آنکه ترکیبهای ناجورحلقه در این پژوهش ،شامل
ایمیدازولهای سه استخالفی2 ،ـ آمینوتیازولها ،کرومنها،

روش تجربی

مواد شیمیایی و دستگاهها
تمامی مواد شیمیایی و حاللهای مورد استفاده در این
پژوهش از شرکت مرک ،فلوکا و آلدریچ خریداری شده و بدون
خالصسازی مجدد مورد استفاده قرار گرفتهاند .طیفها با دستگاه
طیفسنجی  400 NMRمگاهرتز از نوع Avance DRX-400
ساخت شرکت بروکر آلمان در بسامد  400مگاهرتز برای هستهی
پروتون در حالل مناسب ،با شاهد داخلی تترامتیل سیالن ()TMS
در دمای محیط در دانشگاه کاشان به ثبت رسیدند.

تهیهی ناجورحلقهها و فرایند تبادل
ناجورحلقههای ایمیدازول سه استخالفی و کرومن به ترتیب
مطابق گزارشهای ارائه شده [ 13و  ،]14تهیه شدند .ترکیبهای
هانش و بیجینلی به ترتیب مطابق روشهای گزارش شده در
مرجعهای [ 15و  ]16بهدست آمدند .ترکیب  2ـ آمینوتیازول بر
اساس روش ارائه شده قبلی تهیه شد [ .]17برای انجام آزمون
تبادل دیوتریم ،ترکیب موردنظر در حالل ویژه  1HNMRحل
و طیفگیری آن انجام شد .سپس مقدار دو تا سه قطره D2O
به همان لولهی ویژه  1HNMRافزوده و پس از چند دقیقه
تکاندادن ،طیفگیری مجدد در دمای محیط انجام شد.
نتیجهها و بحث
با توجه به آنکه روشهای شناسایی و مشخصهیابی
ناجورحلقهها در پژوهشهای شیمی دارای ارزش و جایگاه
2. Kaj Ulrik Linderstrøm-Lang

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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زرنگار و صفری

از این NHها ،از همهی هیدروژنهای دیگر جابهجایی شیمیایی
بیشتری دارد .گروههای  NHبا توجه به نوع ساختار ترکیبهای
بیجینلی ،دارای ویژگی اسیدی هستند؛ بهطوریکه توانایی تبادل
با دیوتریم را دارند (شکل .)1

مهمی است ،روش طیفسنجی تشدید مغناطیس هستهی
پروتون ( )1HNMRیکی از روشهای کارآمد برای شناسایی
ترکیبهای آلی و بهویژه ناجورحلقههای ذکرشده است [.]12
با توجه به آنکه این ترکیبها آروماتیک هستند و پروتونهای
حلقهی موردنظر جابهجاییهای شیمیایی نزدیکی دارند ،در
تبادل هیدروژن در ایمیدازولهای سه استخالفی
بسیاری از موارد در روشهای شناسایی آنها با طیفسنجی
ترکیب  2بهعنوان نمایندهی ایمیدازولهای سه استخالفی،
 1HNMRمشکلهایی بهوجود میآید .برای مثال ،پروتونهای
دارای پروتون قابل تبادل ( )NHبا دیوتریم هست .در شکل ،2
آمینی با پروتونهای حلقهی آروماتیک در یک جابهجایی
1
ترکیب و تبادل آن مشاهده میشود .تحرک
HNMR
شده و
نزدیک ـبه(2هم
های
فاصله
شیمیایی با
اینخود
ساختار
طیف NHدر
شناسایی دو گروه
(تیونقاب)لها ،دارای
ظاهراون
 )1Hـ
یریمیدین
یدرو پ
دی ه
ترکیبهای بیجینلی یا  3،4ـ
آسان پروتون روی نیتروژن ساختار ایمیدازول ،افزون بر ایجاد
از یکدیگر نیستند .بهاینترتیب امکان دارد با عاملدارکردن
د که یکی از این  NHها ،از همهی هیدروژنهای دیگر جابهجایی شیمیایی بیشتری دارد .گروههای  NHبا توجه به نوع
توتومری و پیوند هیدروژنی در این ناجورحلقهها ،توانایی تبادل با
حلقهی آروماتیک و یا فعال بودن گروه آمینی در برابر برخی
دیوهتریم
توانایی تبادل با
در بهطوری
هستند؛
دارای
1
وجودرا دارند.دیوتریم در حالل  D2Oرا نیز ایجاد میکند؛ بهطوریکه نشانک
موردنظر ب
شناساییکهترکیب
اسیدیهایی
ویژگی مشکل
شگرها،
ار ترکیبهای بیجینلی،واکن
یکتایی هیدروژن  NHدر  ،12/5 ppmدر حضور حالل D2O
آید .یکی از روشهای ساده و پرکاربرد برای شناسایی برخی
ناپدید میشود و نشانک  DOHدر ناحیهی  3/94 ppmنمایان
 OMeدر این مقاله
از ناجورحلقهها استفاده از روش  1HNMRاست.
میشود.
کاربرد روش  1HNMRدر شناسایی برخی از ناجورحلقههای آلی
O
بررسی قرار گرفته است.
مورد (ب)
NH

هانشـ اون (تیون) ها ،دارای دو گروه  NHدر س
های()1H
بـ 2
میدین
دی هیدرو پ
ترکیب
هیدروژنیریدر ترکی
های بیجینلی یا  3،4ـتبادل
N
S
H

در ساختار  1،4ـ دی هیدرو پیریدینها ،یک گروه  NHبا
تبادل هیدروژن در ترکیبهای بیجینلی
هستند که یکی از این  NHها ،از همهی هیدروژنهای دیگر جابهجایی شیمیایی بیشتری دارد .گروههای  NHبا تو
ویژگی اسیدی وجود دارد .طیف  1HNMRترکیب ( ،)3در
ترکیبهای بیجینلی یا  3،4ـ دی هیدرو پیریمیدین ـ  )1H(2ـ
ساختار ترکیبهای بیجینلی ،دارای ویژگی اسیدی هستند؛ بهطوریکه توانایی تبادل با دیوتریم را دارند.
حاللهای گوناگون ،برای توانایی تبادل هیدروژن در گروه NH
اون (تیون)ها ،دارای دو گروه  NHدر ساختار خود هستند که یکی
OMe

O

(ب)

NH
S

(الف)

N
H

1
 CDCl3+DMSO-dو (ب) DMSO-d6+D2O
(الف)
شکل  1طیف  1H NMRترکیب ( )1در حال
6
( DMSOب)
های-d6
ل+D
شکل  1طیف  H NMRترکیب ( )1در حاللهای ( CDCl3+DMSO-d6الف) و 2O

1. Signal

استخالفی کاربردی در شیمی ()JARC
نشریهسهپژوهشهای
ل هیدروژن در ایمیدازولهای
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(الف)

ترکیب  2بهعنوان نمایندهی ایمیدازولهای سه استخالفی ،دارای پروتون قابل تبادل ( )NHبا دیوتریم هست .در شکل

یف  1H NMRاین ترکیب و تبادل آن مشاهده میشود .تحرک آسان پروتون روی نیتروژن ساختار ایمیدازول ،افزون بر

N
H

DMSO-d6

(ب)

DOH
NH

CDCl3

DMSO-d6

کاربرد طیفسنجی تشدید مغناطیس هستهی هیدروژن ...

شود .وشکل
ناپدید می
حالل D2O3مشاهده
حضور شکل
استدرکه در
بررسی
نشانک DOH 3در ناحیهی 3/44 ppm
میشود
شده،12/5
ppm
تایی هیدروژن  NHدر

ود.

(الف)

ـ الف ،طیف این ترکیب را در حالل  CDCl3نشان میدهد
که جابهجایی شیمیایی  NHدر ناحیهی  5/62 ppmمشاهده
DOH
(الف)
CDCl3
میشود .همانطور که در شکل  3ـ ج مشخص شده است ،با
NH
NH
افزودن چند قطره  D2Oبه این ترکیب ،اگرچه نشانک DOH
OMe
DOH
(ب)هی  4/76 ppmظاهر شده ،ولی نشانک  NHنیز در
در ناحی
H
(د)
ناحیهی  5/73 ppmبا شدت کمتر نسبت Nبه حالل CDCl3
O
O
MeO
N
در
ترکیب
خالص ،قابلمشاهده است .حاللیت
1
O
O
هانشترکیب ( )3در حاللهای ( CDCl3الف)( D2O+DMSO-d6 ،ب)( CDCl3+D2O ،ج) و O+DMSO-d6
H NMR
باالیطیف
شکل 3
(ب)
DMSO-d
6
DOH
 CDCl3و همچنین غیرقابل امتزاج بودن دو حالل  CDCl3و
N
H
(ب)
 ،D2Oباعث میشود حتی با رقیق کردن نمونه ،بازهم نشانک
CDCl3
NH
 NHظاهر شود.
(ج)

DMSO-d6

(الف)
(الف)

(ج)
7

(ج)
(الف)

CDCl3

NHDOH

 NHو نشانک  DOHدر ناحیهی 3/44 ppm
تایی هیدروژن  NHدر  ،12/5 ppmدر حضور حالل  D2Oناپدید میشود

ود.

NH

شکل  2طیف  1H NMRترکیب ( )2در حاللهای استون( DMSO-d6+الف) و استون( D2O+ب)
شکل  3طیف  1H NMRترکیب ( )3در حاللهای ( CDCl3الف)( D2O+DMSO-d6 ،ب)( CDCl3+D2O ،ج) و O+DMSO-d6

وژن در ترکیبهای هانش

(ب)
(ب)

DOH

(د)

DMSO-d6

OMe
OMe

DOH

H

N
(ب) 1Hترکیب ( ،)3در
اسیدی وجود دارد .طیف NMR
ساختار  1،4ـ دی هیدرو پیریدینها ،یک گروه  NHبا ویژگی
(د) (د)
MeO

N

OO

وناگون ،برای توانایی تبادل هیدروژن در گروه  NHبررسی شده است که در شکل  3مشاهده میشود .شکل  3ـالف،

رکیب را در حالل  CDCl3نشان میدهد که جابهجایی شیمیایی  NHدر ناحیهی  5/62 ppmمشاهده میشود.

ه در شکل  3ـج مشخص شده است ،با افزودن چند قطره  D2Oبه این ترکیب ،اگرچه نشانک

DOH

O
O

OO

O
O
N
N
H
H

CDCl
CDCl
33
NH
NH

DMSO-d
DMSO-dی
6در 6ناحیه

ظاهر شده ،ولی نشانک  NHنیز در ناحیهی  5/73 ppmبا شدت کمتر نسبت به حالل  CDCl3خالص ،قابلمشاهده

7

ت باالی ترکیب هانش در  CDCl3و همچنین غیرقابل امتزاج بودن دو حالل  CDCl3و  ،D2Oباعث میشود حتی با
(الف)شکل  3طیف  1H NMRترکیب ( )3در حاللهای(الف)
CDCl،CDCl
3
3
طیف  1H NMRترکیب ( )2در حاللهای استون (الف) DMSO-d6+
شکل 2
(ج)
(الف)
(ج)
ظاهر شود.
نمونه ،بازهم نشانک NH
NH
 CDCl3+Dو
O
(ج)
،
DMSO-d
+D
O
(ب)
2
6
2
و (ب) استونD2O+

DOH

(د) DOH
CDCl3+D2O+DMSO-d
6

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

60

NH

 5شکل  3طیف NMR

1H

NH
NH

1. Signal
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ترکیب ( )3در حاللهای ( CDCl3الف)( D2O+DMSO-d6 ،ب)( CDCl3+D2O ،ج) و O+DMSO-d6
DMSO-d6
DMSO-d6

DOH
DOH

زرنگار و صفری

نـدیوتریم برای ترکیب هانش با
در مرحلهی بعد ،تبادل هیدروژ 
مخلوط حالل  DMSO-d6با  D2Oمورد بررسی قرار گرفت .نمونه
در این مخلوط حالل ،به مقدار ناچیز حل میشود و شدت نشانکهای
 1HNMRدر شکل  3ـ ب ضعیف است .در این حاللها تبادل
نـدیوتریم بهطور کامل انجام شده و با حذف نشانک  NHو
هیدروژ 
پیدایش نشانکی با شدت زیاد برای  DOHدر ناحیهی ،4/35 ppm
این تبادل به اثبات میرسد .این تبادل آنقدر سریع اتفاق میافتد که از
تشکیل پیوند هیدروژنی  NHبا حالل  DMSO-d6جلوگیری میشود.
در مرحلهی پایانی ،در داخل لولهی ویژه دستگاه  ،1HNMRبه
مخلوط حالل  DMSO-d6و  ،D2Oچند قطره  CDCl3ریخته
میشود .همانطور که در شکل  3ـ د مشاهده میشود ،نشانک
 DOHدر ناحیهی  4/76 ppmحذف میشود و نشانک NH
دارای جابهجایی شیمیایی زیادی میشود ،بهطوریکه در ناحیهی
پروتونهای آروماتیک در ناحیهی  7/03 ppmنمایان میشود .حضور
حالل  DMSO-d6باعث میشود تا از برهمکنش ترکیب هانش در
حالل  CDCl3با  D2Oجلوگیری شود .این حالل بهعنوان حد واسطی
بین حالل  CDCl3و  D2Oعمل میکند و از این تبادل جلوگیری
میکند .جابهجایی شیمیایی  NHاز  4/76 ppmدر مخلوط حالل
 CDCl3و  D2Oبه  7/03 ppmدر همان مخلوط حالل با چند قطره
 ،DMSO-d6نشان از برهمکنش  NHدر ترکیب هانش و تشکیل

پیوند هیدروژنی با اکسیژنهای  DMSO-d6دارد .با توجه به اینکه
 NHهیچ تبادلی با  D2Oندارد ،تشکیل پیوند هیدروژنی با حالل
 DMSO-d6قابلقبول است .بنابراین ،این آزمون نشان میدهد که:
-1میزانحاللیتیکنمونهدرحاللموردنظر،حتیمیتواندبرخاصیت
اسیدی هیدروژن غلبه کند و این تبادل را با کندی روبهرو کند.
 -2برهمکنش حالل D2Oبا حالل موردنظر برای ترکیب در طیفسنجی
،1HNMRیکنکتهیاساسیبرایانجامتبادلهیدروژ نـدیوتریماست.
 -3از سه ترکیب ایمیدازول سه استخالفی ،بیجینلی و هانش
مشخص شد ،هر چه حاللیت نمونهی موردنظر کمتر باشد،
تبادل هیدروژن ترکیب با دیوتریم در حالل  D2Oبیشتر است.

تبادل هیدروژن در کرومنها
در ناجورحلقههای  2ـ آمینو ـ  4Hـ کرومنها ،دو نوع هیدروژن
 )OHمیتواند درClحضور  ،D2Oفرایند
آمینی ( )NH2و هیدروکسیل (
Cl
(الف)
تبادل را انجام دهند .با توجه به CN
حاللیت و مزدوج شدن حاللهای D2O
NHو  OOHبرای ترکیب ،)4(HOبه ترتیب
و  ،DMSO-d6نشانکهای NH2
در ناحیههای  6/93وNH2
 9/75 ppmحذف میشوند و بهسرعت با دیوتریم
تبادل را انجام میدهند .همانطور که در شکل  ،4مشاهده میشود که
 4/9 ppmOHظاهر شده است .حاللیت کم
نشانک بلند  ،DOHدر ناحیهی
ترکیبهای کرومن در آب ،از شدت نشانکها کاسته است.
2

DOH
Cl

(الف)

Cl

CN

NH2

NH2

O

HO

(ب)

OH

شکل  4طیف
DOH

H NMR

1

DMSO-d
حالل+D
 )DMSO-dودر(ب) O
حاللهای
ترکیب
1H NMR
6
2
( DMSOالف) و ( DMSO-d6+D2Oب)
های -d6
(الف) 6ترکیب (4
شکل( 4)4درطیف

تبادل()JARC
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی
هیدروژن در  2ـآمینوتیازولها
61
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با توجه به آنکه ترکیبهای  2ـآمینوتیازول دارای هیدروژن قابل تبادل با دیوتریم هستند ،برای بررسی دقیقتر س

و واکنش تبادلی در این ترکیبها ،تبادل هیدروژنـدیوتریم با طیفسنجی  1H NMRبررسی شده است .ترکیب

سه مشتق از ترکیبهای  2ـآمینوتیازول انتخاب شد تا پروتونهای قابل تبادل با دیوتریم مشخص ش
NH2

O

HO

CHفرصت اندکی برای این تبادل ،طیف
NHشدهی ترکیب موردنظر در  DMSO-d6و
قطره  D2Oبه محلول 2حل

گرفته شد .حذف گروه  NH2و نمایان شدن نشانک  DOHنشان میدهد که این پروتونها ،قدرت تبادل

کاربرد طیفسنجی تشدید مغناطیس هستهی هیدروژن ...

OH

دیوتریم دارند .درحالیکه تبادل هیدروژن در  C-2حلقهی تیازول در ترکیبهای ویژهای انجام شد.

تبادل هیدروژن در  2ـآمینوتیازولها
(1الف)
 DMSOتشکیل فراورده را تأیید میکند .با
در شکل  6ـالف ،طیف  H NMRترکیب ( )5در NH2-d6

با توجه به آنکه ترکیبهای  2ـآمینوتیازول دارای هیدروژن
ینوتیازول ،در ناحیهی پروتونهای حلقهی آروماتیک بنزن مشاهده میشود ،با افزو
بررسی در
برای و CH
قابل تبادل با دیوتریم هستندNH2،
دقیق2ترـآمساختارها
و واکنش تبادلی در این ترکیبها ،تبادل هیدروژنـدیوتریم
DOHنشانک مشخص میشود .شکل  6ـب ،طیف  1H NMRدر مخلوط حالل SO-d6
حذف  ،NH2جایگاه این
با طیفسنجی  1HNMRبررسی شده است .ترکیبهای 2
چنین2O،در،Dمنابع
چند هم
افزودنهستند.
ـآمینوتیازول ،دارای یک گروه NH2
پروتون  NH2در ناحیهی  7/1 ppmحذفشده و پیک  DOHدر ناحیهی ppm
قطره
علمی گزارش شده که هیدروژن در  C-2حلقهی تیازول ،دارای
CHداردحذف نمیشود و فرایند تبادل دیوتریم با پروتون در  C-2انجام نمیشود.
نیز بانشانک
ویژگی اسیدی است ،بهطوریکهاین
دیوتریم را
طیفتبادل
توانایی
(ب)
(شکل .]18[ )5
شکل  6طیف  H NMR1ترکیب ( )5در حاللهای الف) ( DMSO-d6الف) و DMSO-d6+D2O
سه مشتق از ترکیبهای 2ـآمینوتیازول انتخاب شد تا پروتونهای
DOH
قابل تبادل با دیوتریم مشخص شود .بعد از افزودن دو قطره  D2Oبه
(ب)
1
طیف فرصت
 DMSO-dو
H NMR
محلول حلشدهی ترکیب موردنظر در  6در
اندکی ترکیب ( )6در شکل  ،7با توجه به سطح انتگرال نشانکها ،حضور گروههای 2
(ب)
برای این تبادل ،طیف  1HNMRترکیبها گرفته شد .حذف گروه
این ترکیب نشانک مربوط به  CHناجورحلقهی تیازول ،در ناحیهی  7/16 ppmو نشانک مربوط به OH
 NH2و نمایان شدن نشانک  DOHنشان میدهد که این پروتونها،
همانتبادل
درحالیکه
طور که در شکل  6ـ ب مشخص شده ،باCHافزودن چند قطره  D2Oبه این ترکی
دارند.است.
دیوتریمشده
قدرت تبادل سریع و مناسبی را بانمایان
درشد.
انجام
1Hبهای ویژ
NMRترکی
تیازول در
حلقهی
هیدروژن در
حاللهای ( DMSO-d6الف) و ( DMSO-d6+D2Oب)
ای)4
ترکیبه (
طیف
4 C-2
شکل
در شکل  6ـالف ،طیف  1HNMRترکیب ( )5در DMSO-d6
ها با توجه به آنکه نشانک NH2
کند.
فراورده را تأیید می
آمینوتیازول
تشکیلدر  2ـ
تبادل هیدروژن
9
و  CHدر  2ـ آمینوتیازول ،در ناحیهی پروتونهای حلقهی
(الف)
آروماتیک بنزن مشاهده میشود ،با افزودن چند قطره  D2Oو
هستNH
ند ،برای بررسی دقیقتر ساختارها
هیدروژن قابل تبادل با دیوتریم
با توجه به آنکه ترکیبهای  2ـآمینوتیازول دارای
2
ب،
ـ
6
حذف  ،NH2جایگاه این نشانک مشخص میشود .شکل
شکل  6طیف  H NMRترکیب ( )5در حاللهای الف)  DMSO-dو
1
هیدروژنDـاست .با
 DMSO-dو O
ایندر مخلوط
HNMR
و واکنش طیف
DMSO-d 1+D
(ب)
بررسی شده است .ترکیبهای 2
H ONMR
دیوتریم با طیفسنجی
حالل 6تبادل
ترکیبها،
تبادلی در
2
افزودن چند قطره  ،D2Oپروتون  NH2در ناحیهی 7/1 ppm
تیازول ،دارای
1HNMRه که
گزارش شد
منابع
چنینم،یدر
هستند.
NH
پیک گروه
دارایویک
ـآمینوتیازول،
شود .در
هم ظاهر
4/0 ppm
ناحیهی
2DOHدر
حذفشده
حلقهبهیسطح
در -2،7باCتوجه
هیدروژنشکل
ترکیب ( )6در
علمی طیف
در
این طیف نیز نشانک  CHحذف نمیشود و فرایند تبادل دیوتریم
انتگرال نشانکها ،حضور گروههای  NH2مشاهده نشد .در این ترکیب
توانایی تبادل با دیوتریم را دارد (شکل .]18[ )5
ویژگی اسیدی است ،بهطوریکه
با پروتون در  C-2انجام نمیشود.
نشانک مربوط به  CHناجورحلقهی تیازول ،در ناحیهی 7/16 ppm
(الف)

1

6

2

6

شکل  6طیف  H NMR1ترکیب ( )5در حاللهای الف) ( DMSO-d6الف) و DMSO-d6+D2O

در طیف  1H NMRترکیب ( )6در شکل  ،7با توجه به سطح انتگرال نشانکها ،حضور گروههای
 2 CHـ آمینوتیازول
دیوتریم در
شکل  5تبادل
تیازول ،در ناحیهی  7/16 ppmو نشانک مربوط به
ناجورحلقهی
مربوط به
این ترکیب
آمینوتیازول
دیوتریم در  2ـ
نشانکتبادل
شکل 5

OH

2

 ،3پاییز
شماره
سالبا یازدهم،
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی
قطره D2O 96به این ترکی
چند
افزودن
( )JARCاست .همانطور که در شکل  6ـ ب مشخص شده،
نمایان شده

62
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 4ظاهر شده و سطح انتگرال برای نشانک  CHدر ناحیهی  7/16 ppmبهشدت کاهش مییابد .همچنین،

 OHنیز حذف میشود.
زرنگار و صفری

و نشانک مربوط به  OHدر ناحیهی  9/7 ppmنمایان شده است.
DOHب مشخص شده ،با افزودن چند قطره
همانطور که در شکل  6ـ
 D2Oبه این ترکیب ،نشانک  DOHدر ناحیهی  4/2 ppmظاهر شده
و سطح انتگرال برای نشانک  CHدر ناحیهی  7/16 ppmبهشدت
کاهش مییابد .همچنین ،نشانک مربوط به  OHنیز حذف میشود.
(ب)
در طیف  1HNMRترکیب ( )7در شکل  8ـالف ،نشانک
پهن  NH2در ناحیهی بین  8تا  9 ppmو  CHحلقهی تیازول
در ناحیهی  7/25 ppmنمایانCH
شده است .با افزودن چند قطره
 ،D2Oفرایند تبادل انجام میشود .در طیف شکل  8ـب مشاهده
میشود که نشانک  NH2و  CHحذفشده و نشانک بلند ،DOH
(الف)

(الف)

در ناحیهی  4/1 ppmظاهر شده است.
DOH
شود در ترکیب ( ،)5فرایند تبادل فقط
همانطور که مشاهده می
برای گروه  NH2انجام میشود و پروتون در  CHحلقهی تیازول،
حتی با افزایش  D2Oیا فرصت انجام تبادل بیشتر ،با دیوتریم
جایگزین نمیشود .در ترکیب ( )6و ( )7گروههای دهندهی تشدیدی
 OHو  Clدر حلقهی بنزن ،باعث میشوند فرایند تبادل برای CH
(ب)
نیز اتفاق بیفتد که چگونگی انجام آن در شکل  9مشخص شده
است .با توجه به آنکه پروتون  OHدرگیر فرایند تبادل با D2O
است ،فقط شدت نشانک در  CHکاهش مییابد .درحالیکه اتم کلر
میتواند تشدید بهتری را برای فرایند تبادل آماده کند.

CH

CH

 4ظاهر شده و سطح انتگرال برای نشانک  CHدر ناحیهی  7/16 ppmبهشدت کاهش مییابد .همچنین،
OH

 OHنیز حذف میشود.

(الف)

NH2

ترکیب ( )6در حاللهای ( DMSO-d6الف) و ( DMSO-d6+D2Oب)
شکل  7طیف (H NMR1ب)
شکل  8طیف  H NMR1ترکیب ( )7در حاللهای ( DMSO-d6الف) و ( DMSO-d6+D2Oب)
DOH

DOHنشانک پهن  NH2در ناحیهی بین  8تا  4 ppmو  CHحلقهی تیازول
 1H NMRترکیب ( )7در شکل  8ـالف،
S

S

D

D-OD

H

میشود .در طیف شکل  8ـNH
 7/25نمایان شده است .با افزودن چند قطره  ،D2Oفرایند تبادل انجامNH
ب مشاهده
2

D

2

N

ه مشاهده میشود در ترکیب ( ،)5فرایند تبادل فقط برای گروه  NH2انجام میشود و
CH

N

+
OH

 OHاست.
نشانک بلند  ،DOHدر ناحیهی  4/1 ppmظاهر شده
ک  NH2و  CHحذفشده و
(ب)
(ب)

NH2

S

H

N

OH

 CHتبادل
چگونگی
شکل
دیوتریم در  2ـآمینوتیازول 
حلقهی
پروتون 4در

نتیجهگیری

فزایش  D2Oیا فرصت انجام تبادل بیشتر ،با دیوتریم جایگزین نمیشود .در ترکیب ( )6و ( )7گروههای

در این پژوهش ،کاربرد طیفسنجی  1H NMRدر شناسایی برخی از ناجورحلقههای مهم در ترکیبهای دارویی م

ی  OHو  Clدر حلقهی بنزن ،باعث میشوند فرایند تبادل برای  CHنیز اتفاق بیفتد که چگونگی انجام آن در

ارزیابی قرار گرفت .برای این هدف ،تبادل دیوتریم برای پروتونهای مستعد در برخی از ناجورحلقهها انجام و

شده است .با توجه به آنکه پروتون  OHدرگیر فرایند

ه اتم کلر میتواند

هایCH
نشانکدادهدر
است ،فقط
اسیدی D2O
تبادل با
کاهش ثابت کرد که نوع حالل ،قابلیت حل شدن ترک
طیفسنجی
شدتنتایج و
شناسایی شد.
ناجورحلقهها
CH

CH 1H NMR
شکل  7طیف(الف)
شکل  8طیف  1H NMRترکیب ( )7در حاللهای (الف)  DMSO-d6و
ترکیب ( )6در حاللهای (الف)  DMSO-d6و
ویژه
کشنده و دهنده بر روی حلقههای دار
 ،1H NMRبرهمکنش حالل  D2Oبا حالل موردنظر ترکیب و گروههای
.
کند
آماده
تبادل
فرایند
برای
را
تشدید بهتری
(ب) DMSO-d6+D2O
(ب) DMSO-d6+D2O
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

OHچگونگی این فرایند مؤثر است.
بر

63

(الف)

شکل  7طیف  H NMR1ترکیب ( )6در حاللهای ( DMSO-d6الف) و ( DMSO-d6+D2Oب)

شماره  ،3پاییز 96
سال یازدهمNH2 ،

11

فیزیکی-شیمیایی (و )...7در حاللهای ( DMSO-d6الف) و ( DMSO-d6+D2Oب)
 H NMRترکیب
یف 1
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شکل  4چگونگی تبادل دیوتریم در  2ـآمینوتیازول 
 ،1HNMRبرهمکنش حالل  D2Oبا حالل موردنظر ترکیب و

نتیجهگیری
نتیجهگیری
گروههای کشنده و دهنده بر روی حلقههای دارای استخالف بر
در این پژوهش ،کاربرد طیفسنجی  1HNMRدر شناسایی
چگونگی این فرایند مؤثر است.
برخی از ناجورحلقههای مهم در ترکیبهای دارویی موردسنجش
در این پژوهش ،کاربرد طیفسنجی  1H NMRدر شناسایی برخی از ناجورحلقههای مهم در ترکیبهای دارویی موردسنجش و
و ارزیابی قرار گرفت .برای این هدف ،تبادل دیوتریم برای
سپاسگزاری
دیوتریمپروتون
تبادلها انجام و
هدف،ناجورحلقه
اینبرخی از
مستعد در
ارزیابی قرارپروتون
مستعد در برخی از ناجورحلقهها انجام و پروتونهای
برایهایپروتونهای
هایبرای
گرفت.
نویسندگان مقاله از حمایتهای مالی دانشگاه کاشان (شماره
اسیدی ناجورحلقهها شناسایی شد .نتایج و دادههای طیفسنجی
حلیکنند.
قدردانی م
تشکر و
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طیفویژه
هایحالل
ترکیب در
قابلیت حل
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حالل ،شد.
شناسایی
ناجورحلقه
اسیدی
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Abstract: The chemistry of heterocycles is one of the broadest branches of organic chemistry.
Heterocycles represent a broad spectrum of organic compounds and classifications. They are
indispensable structural motifs not only because of their biological relevance but also given their
diverse applications. Especially in medicinal chemistry and chemical biology, heterocycles are
used extensively as valuable synthetic organic building blocks. Among the various classes of
heterocycles, imidazoles, thiazoles, chromens, 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones/thiones, and
1,4-dihydropyridine are very important organic compounds that have been extensively used in
diverse fields. These organic heterocycles have exchangeable hydrogens, which are important
in identifying their structure. In this study, we have examined exchangeable hydrogens in
some heterocyclic aromatic including tri-substituted imidazoles, 2-aminothiazoles, chromens,
and Biginelli and Hantzch heterocycles using Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR)
spectroscopy which will help in identifying the precise structures.
Keywords: Heterocycl, Exchangeable hydrogens, Proton nuclear magnetic resonance, Imidazole,

Hantzch
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