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 Heterocyclic Compounds* المركبات الحمقية غير المتجانسة                       
تؤدي المركبات الحمقية غير المتجانسة ومشتقاتها دورًا مهمًا واساسيًا في المجالين          

( من البحوث المقدمة في الكيمياء العضوية انصبت في 56الصيدالني والصناعي ولذلك فان )%
 .  (1)ياء الحمقات غير المتجانسةمجال كيم
ان العديد من المضادات الحياتية المستخمصة كالبنسمين والتتراسايكمين تحتوي في  

-Vitaminتركيبها عمى انظمة حمقية غير متجانسة ، كما ان السكريات ومشتقاتها المهمة مثل 
C ( تعد مشتقات لحمقات خماسيةFurane( وسداسية )Pyraneغير متجانسة ب) ذرة مغايرة

 .  (2)واحدة هي االوكسجين
)البايريدوكسين( مشتقًا لحمقة البريدين وهو ضروري لعممية التمثيل  Vitamin-B6يعد  

 .  (3)الغذائي لالحماض االمينية

لقد امكن الحصول عمى العديد من المضادات الحياتية والعقاقير واالصباغ عن طريق  
متجانسة ، االمر الذي دفعنا إلى البحث في هذا المجال  التحضير المختبري لمشتقات حمقية غير

يميدازول الحيوي المهم ومحاولة تحضير مشتقات جديدة لمركب  .( 4)البنزوا 

 Imidazoles                                                           اإليميدازول 1.1:

، تتألف الحمقية غير المتجانسة المركبات العطرية ، وهو منC3H4N2مركب عضوي له الصيغة         
. تعد حمقة اإليميدازول جزء من نتروجينحاوية عمى ذرتي  غير مشبعة بنيته من حمقة خماسية

 .هستيدين الحمض األميني بنية

وهو يمتمك مجموعات كيميائية ُتمكنه من أن يكون بمثابة حامض عام أو قاعدة عامة خالل 
انبية، التحفيز، والحمض األميني الهيستيدين يحتوي عمى مجموعة اإليميدازول في سمسمته الج

ويشكل أيضًا جزء من جزيء الثيوفيمين الموجود في أوراق الشاي وفي الُبن، له تأثير ُمحفز 
لمجهاز العصبي المركزي، وُمثَبِّط لمِهْستامين، وُيشتق منه مركبات مضادة لمعدوى الُفْطِرّية من 

وية المضادة أهمها الكيتوكونازول، والميكونازول، والكموتريازول، ويدخل في صناعة بعض األد
مثل الِمركاْبتوبورين المستخدم في عالج االْبِيَضاض عبر َتداخمه في  سرطان الدم لمسرطان، خاصة

ْيِبيُّ النََّووِ   . (5)ي الَمْنُزوع األوكِسجينأنشطة الَحْمُض الرِّ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%8A_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
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   Properties: الخواص                                                              1.1.1
                                                                   المقدمة

Introduction         
   .عديمة المون في درجة الحرارة العادية. بمورات يوجد اإليميدازول عمى شكل 
 األخرى، حيث أن مركب اإليميدازول  القطبية وفي المحالت الماء ينحل اإليميدازول في

 .ديباي  3.61يتميز بقطبيته العالية، عزم ثنائي القطب لديه

  قاعدية ول خواصلمركب اإليميداز. 

 إلكترونات  وذلك بسبب وجود ستة العطرية ينتمي مركب اإليميدازول إلى المركباتπ  فهو ،
 . (6)قاعدة هوكل يحقق خاصية العطرية حسب
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يميدازول   طرق تحضير البنزوا 
Method of the preparation of benzimidazoles                                 

 هناك عدة طرق لمتحضير نذكر أهمها .
يميدازول   الذي   Hoebreckerألول مرة من قبل   1872من الناحية التأريخية حضر البنزوا 

   بواسطة اختزال  or(2,6)-di methyl- 1-benzimidazole (2,5)حصل عمى 
  2-nitro-4-methyl acetanilide (7) . 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%83%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Resonance-imidazole.png
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Resonance-imidazole.png
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 diamino-3,4حصل عمى نفس االمركب بواسطة تصعيد  Ladenburgوبعد بضع سنوات 
toluene مع  acetic acid (8) . 

 
بعممية سهمة تحت  imidazopyridinesتق اإليميدازول و وآخرون مش Caronحضر الباحث 

 trichloroethyl-2,2,2بأستخدام  700Cظروف معتدلة في أيزوبروبايل الكحول عند 
imidates 

 .(9)كعامل أسيمة , وتضاف خالت الصوديوم في حال تكون فيها عممية الغمق بطيئة 

 
-2وذلك بتفاعل  benzimidazole 2-phenylوآخرون المركب  Kemحضر الباحث 
haloanilines  والديهايدNaN3  حصل عمىbenzimidazoles  في ناتج عالي بأستخدام

 .(10)ساعة  12لمدة  1200Cفي درجة حرارة  DMSOفي  TMEDAو  CuClمحفزات 

 
     Synthesis of Hydrazide Derivativeتحضير مشتقات الهيدرازايد 

ُحضِّرت مشتقات الهيدرازايدات بعدة طرق منها مفاعمة االسترات مع الهيدرازين المائي  
 .(11)وتصعيد المزيج لمدة ساعة واحدة بالنسبة لمتفاعل التالي

 
 

 isonicotinicمن تحضير المركب  (Rinder Kenecht)كذلك استطاع الباحث  
acid hydrazide  من مفاعمةisonicotinic acid ومن ثم مفاعمة  (12)مع أثيل كموروفورمات ،

 االستر الناتج مع الهيدرازين المائي تحت التصعيد. 
 
 

http://www.organic-chemistry.org/abstracts/lit3/820.shtm
http://www.organic-chemistry.org/abstracts/lit3/820.shtm
http://www.organic-chemistry.org/abstracts/lit3/467.shtm
http://www.organic-chemistry.org/abstracts/lit3/467.shtm
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 The Importance of Schiff Bases    -أهمية قواعد شيف: 1.4.1:
أن لقواعد شيف اهمية كبيرة وفي مجاالت متعددة سواء كانت عممية أو صناعية أو من الناحية 

الزراعية فقد لوحظ ان لتفاعالت قواعد شيف اهمية كبيرة في العمميات الحياتية، كتفاعالت 
 non-Enzymatic transamination) (13)المتضمنة نقل مجموعة االيمين بتأثير غير انزيمي

reaction) وبعض التفاعالت المعجمة بوساطة (14)ولبعضها فعالية ضد مرض السرطان .
 .(6،17 1)، كما ان لها فعالية ضد البكتريا والفطريات(15)(B6)فيتامين 

. كما تعتبر (18)كما تستخدم كمنظمات لنمو النباتات، كما تعد مخفضات لمحرارة ومسكنات لالالم
لسن وتشكل معقدات ممونة مع العديد من ايونات الفمزات لذا تشكل قواعد شيف ليكاندات متعددة ا

 .(19)طرائق انتقائية وحساسة لتقديرات الفمزات
ولقواعد شيف اهمية صناعية اذ تستخدم كممدنات ومثبتات لمبوليمرات والكازولين وكبادئ لعممية 

وكسي البممرة وكمواد مضادة لالكسدة ومحفزات في عمميات تحضير مركبات االيب
(Epoxidation) (20)لالوليفينات.  

 


