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مطالعه ی نظری تعدادی از مشتقات ایمیدازو[]a-2,1پیریمیدین :بهینه سازی ساختار ،مکانیسم
و طیف سنجی
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تاریخ ثبت اولیه ،1399/06/25:تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ، 1399/09/11:تاریخ پذیرش قطعی1399/10/03:
چکیده
در این تحقیق ،از محاسبات نظریه تابعیت چگالی ،برای بهینه سازی ساختاری مشتقاتی از ایمیدازو[]a-2,1پیریمیدین و مقایسه ی داده های
نظری و تجربی طیف های  NMRو  FTIRاستفاده شد .تمام ساختارها با استفاده از روش محاسباتی ) B3LYP/6-31+G(d,pبهینه شدند .مقایسه
سطح انرژی نشان داد که پیوند هیدروژنی می تواند نقش بسزایی در پایداری ایزومرها داشته باشد .همچنین ،انرژی فعال سازی ،ثابت تعادل و
ثابت سرعت برای سه واکنش توسط بررسی سطح انرژی حالت گذار محاسبه شد .بررسی انرژی فعال سازی و همچنین ثابت سرعت نشان داد
که ایزومرهای دارای عامل استر سریع تر از ایزومرهای دارای عامل اسید کربوکسیلیک در واکنش های جانشینی هسته دوستی آسیل شرکت
می کنند .همچنین ،مقایسه ی داده های نظری و تجربی طیف های  NMRو  ،FTIRتطابق خوبی را با داده های تجربی نشان دادند.
واژه های کلیدی :نظریه تابعیت چگالی ،نوآرایی دیمروث ،ایمیدازو[]a-2,1پیریمیدین ،واکنش جانشینی هسته دوستی آسیل

 .1مقدمه

در سال های اخیر مطالعات وسیعی بر روی مشتقات ایمیدازو[]a-2,1پیریمیدین انجام شده است .حلقه ی ایمیدازوپیریمیدین را
می توان هم از واکنش حلقه زایی بر روی حلقه ی ایمیدازول و هم بر روی حلقه ی پیریمیدین به دست آورد [ .]1-6مشتقات
ایمیدازو[] a-2,1پیریمیدین خواص بیولوژیکی خوبی را نظیر ضد قارچ ،ضد باکتری ،ضد التهاب و بازدارنده از آنزیم از خود نشان
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دادند [ .]7-10مطالعات نظری متعددی بر روی این نوع ترکیبات انجام شده است [ .]11-14در سال  2018تعدادی از مشتقات
ایمیدازو[]a-2,1پیریمیدین توسط سه مسیر سنتز شدند [ .]15در یک مسیر ،ترکیبات ایمیدازو[]a-2,1پیریمیدین با گروه عاملی استر
سنتز شدند که در ادامه در حضور کلرید کلسیم به عنوان باز ضعیف و واکنشگر آمین ،گروه عاملی استر به آمید تبدیل شد .اما در
مسیر دیگر ،با استفاده از شرایط باز قوی تر مانند سدیم هیدروکسید ،نوآرایی دیمروث رخ داد و گروه عاملی استر به اسید
کربوکسیلیک تبدیل شد .نوآرایی دیمروث توسط نشاندار کردن اتم نیتروژن در حلقه ی ایمیدازول به اثبات رسید .در ادامه ،گروه
عاملی اسید کربوکسیلیک در حضور واکنشگرآمین به عامل آمید تبدیل شد .در مسیر سوم هم مشتقاتی از ایمیدازو[-2,1
]aپیریمیدین با عامل آمید توسط باز ضعیف مشابه مسیر اول سنتز شدند .ساختار تمام ترکیبات به دست آمده توسط طیف سنجی
تایید شد.
در این تحقیق ،مشتقاتی از ایمیدازو[]a-2,1پیریمیدین به همراه واکنش جانشینی هسته دوستی آسیل از مرجع [ ]15انتخاب شدند
(شکل  .) 1ساختار هندسی تمام ایزومرها بهینه سازی شد .ساختار حالت گذار برای هر واکنش پیشنهاد شد و مورد ارزیابی قرار
گرفت و انرژی ها محاسبه شدند .همچنین داده های طیفی نظری و تجربی با هم مقایسه شدند.

شکل  .1مسیرهای انتخابی جهت بررسی نظری تعدادی از مشتقات ایمیدازو[]a-2,1پیریمیدین

هر سه واکنش از نوع جانشینی هسته دوستی آسیل می باشند .واکنش های شماره ی  1و  3در مقاله ی اشاره شده انجام شده بود تا دو
مشتق از ایزومرهای نوآرایی دیمروث سنتز شوند .به طوری که ،با نشان دار کردن اتم نیتروژن قابل شناسایی بودند .همچنین ،ایزومر
 3در محیط بازی قوی مانند :محلول سدیم هیدروکسید در اتانول نوآرایی دیمروث را انجام داد و به ایزومر  5تبدیل شد .ایزومرهای
1و 4و همچنین ایزومرهای 3و ،5ایزومرهای حاصل از نوآرایی دیمروث می باشند .از طرفی ،واکنش شماره ی  2پیشنهادی بوده و در
مقاله گزارش نشده است .هدف از پیشنهاد این واکنش ،محاسبه ی انرژی فعال سازی آن و مقایسه ی سینتیکی مسیر سنتزی  2با  3می
باشد.
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 .2روش های محاسباتی

تمامی ساختارهای گزارش شده در این تحقیق توسط نرم افزار گوسین  )Gaussian 09( 09و با استفاده از نظریه ی تابعیت
چگالی ( )Density Functional Theoryبه روش محاسباتی ) B3LYP/6-31+G(d,pدر فاز حالل متانول در مدل  PCMبهینه
سازی شدند .حالت گذار برای هر واکنش توسط مدل  QST3بررسی شد .داده های نظری  NMRدر حالل کلروفرم به دست آمدند.
 .3نتایج و بحث
 .1-3پارامترهای هندسی

بهینه سازی ساختار در دوگونه ی  1و  4اطالعات خوبی را در ارتباط با طول پیوندها و زوایا داده است (شکل.)2

شکل  .2ساختار بهینه ی ایزومرهای  1و4

همان طور که در جدول ( )1مشاهده می شود ،طول پیوندها و زوایا در هر دوگونه تقریبا یکسان است .به طور مثال :طول پیوند
دوگانه ی  C13=O1برای هر دو ایزومر حدود  22/1 Åمی باشد که با مقدار استاندارد  22/1 Åمطابقت دارد .همچنین ،طول پیوند
 C5=C6در حلقه ی آروماتیک بنزن حدود  40/1 Åمی باشد که با مقدار استاندارد آن مطابقت دارد .طول پیوند ساده ی C9−O3

حدود  36/1 Åمی باشد که به دلیل اثرات الکترون دهندگی گروه  −OCH3و رزونانس با حلقه ی بنزن این مقدار به دست آمده
است .بررسی زوایا در دو ایزومر  1و  4نشان می دهد که حلقه ی بنزن به اندازه ی حدود  40درجه با حلقه ی ایمیدازوپیریمیدین در
هر دو ایزومر زاویه دارد ) (C3−C2−C5−C10همچنین ،استخالف استری در ساختار اول حدود  10درجه )(C11−C12−C13−O1

و در ساختار دوم حدود  22درجه ) (C11−C12−C13−O2با حلقه ی ایمیدازوپیریمیدین اختالف زاویه دارد .نتایج نشان می دهند
که ،حلقه ی ایمیدازوپیریمیدین مسطح بوده و با دو گروه عاملی مسطح دیگر یعنی عامل استر و فنیل زاویه می سازد.
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جدول .1پارامترهای ساختاری بهینه شده ایزومرهای  1و4

ساختار دو ایزومر  3و  5هم به همین ترتیب بهینه سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته است (شکل .)3

شکل .3ساختارهای بهینه شده ی ایزومرهای 3و5
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این دو ایزومر از واکنش جانشینی هسته دوستی آسیل اتیل متیل آمین به عامل استری در ایزومرهای  1و  4سنتز شده بودند و دارای
یک عامل آمید هستند .جدول پارامترهای ساختاری آن ها در ادامه ی متن آمده است .بهینه سازی ساختار در دو ایزومر  3و 5
اطالعات خوبی را در ارتباط با طول پیوندها و زوایا داده است .همان طور که در جدول ( )2مشاهده می شود ،طول پیوندها و زوایا
در هر دو ایزومر تقریبا یکسان است .به طور مثال :طول پیوند دوگانه ی  C13=O1برای هر دو ایزومر حدود  1/25 Åمی باشد که با
مقدار استاندارد  1/21 Åمطابقت دارد .همچنین ،طول پیوند  C5=C6در حلقه ی آروماتیک بنزن حدود  1/40 Åمی باشد که با
مقدار استاندارد آن مطاقت دارد .طول پیوند ساده ی  C9−O2حدود  1/36 Åمی باشد .بررسی زوایا در دو ایزومر  3و  5نشان می
دهد که در ایزومر  3حلقه ی بنزن با حلقه ی ایمیدازوپیریمیدین به اندازه ی حدود  40درجه زاویه دارد (.)C3−C2−C5−C10

همچنین ،استخالف استری با حلقه ی ایمیدازوپیریمیدین در ساختار اول حدود  31درجه ( )C11−C12−C13−O1و در ساختار دوم
حدود  35درجه اختالف زاویه دارد ( .)C11−C12−C13−N4نتایج نشان می دهند که ،حلقه ی ایمیدازوپیریمیدین مسطح بوده به
طوری که با استخالف های متصل به آن زاویه می سازد.
بهینه سازی ساختار  6نشان می دهد که ،طول پیوند دوگانه ی  C13=O1حدود  1/23 Åمی باشد که با مقدار استاندارد 1/21 Å
مطابقت دارد .همچنین ،طول پیوند  C5=C6در حلقه ی آروماتیک بنزن حدود  1/40 Åمی باشد که با مقدار استاندارد آن مطاقت
دارد .طول پیوند ساده ی  C9−O3حدود  1/36 Åمی باشد .بررسی زوایا در ترکیب نشان می دهد که حلقه ی بنزن به اندازه ی
حدود  40درجه با حلقه ی ایمیدازوپیریمیدین زاویه دارد ( .)C10−C5−C2−C3همچنین ،استخالف اسید کربوکسیلیک حدود 0/1
درجه با حلقه ی ایمیدازوپیریمیدین اختالف زاویه دارد ( .)N3−C12−C13O1نتایج نشان می دهند که ،حلقه ی ایمیدازوپیریمیدین
مسطح بوده به طوری که با استخالف های متصل به آن زاویه می سازد (شکل .)4

شکل  .4ساختار بهینه شده ی ترکیب 6
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جدول .2پارامترهای ساختاری بهینه شده ایزومرهای  3و 5

 .2-3محاسبه سطح انرژی

مقایسه ی سطح انرژی به دست آمده از بهینه سازی ترکیبات بر حسب کیلوکالری بر مول نشان می دهد که ،از بین دو ایزومر 1
و ،4ایزومر  4به اندازه ی  ،258/79/ kcal/molپایدارتر از ایزومر  1می باشد .همچنین ،مقایسه ی سطح انرژی دو ایزومر  3و  5نشان
می دهد که ،ایزومر  5هم به اندازه ی  259/45 kcal/molپایدارتر از ایزومر  3است .نزدیکی اتم  O1به اتم  H2و تشکیل پیوند
هیدروژنی ،می تواند دلیلی بر پایداری بیشتر این ایزومر ها باشد.
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 .3-3بررسی داده های تجربی و نظری طیف IR

سه ترکیب  1و  3و  6جهت بررسی طیفی انتخاب ،و داده های نظری طیف  IRآن ها در جدول ( )3آورده شده است .بررسی
طیف نظری  IRمربوط به ساختار  ،1دو فرکانس کششی قوی را نشان می دهد .مطابق با جدول ( ،)3فرکانس کششی cm-1

 1242مربوط به پیوند  C13−O2و فرکانس کششی  1706 cm-1مربوط به پیوند  C13=O1می باشد .فرکانس کششی گروه
کربونیل ( )C=Oدر استرها در محدوده ی  1750-1730 cm-1می باشد .مزدوج شدن گروه کربونیل با پیوند دوگانه و
پدیده ی رزونانس یکی از عوامل مهم در کاهش فرکانس کششی گروه کربونیل است .در این ترکیب ،عامل استری متصل
به حلقه ی آروماتیک می باشد که خود می تواند دلیلی بر کاهش فرکانس به  1706 cm-1باشد .بررسی دیگر داده های
نظری  IRدر جدول ( ،)3مطابقت خوبی را برای داده ی نظری با مقدار استاندارد آن ها نشان می دهد .به طور مثال:
فرکانس کششی پیوند  C14−H10از نوع آلیفاتیک در ناحیه ی  3048 cm-1و فرکانس کششی پیوند  C8−H5از نوع
آروماتیک در ناحیه ی  3214 cm-1ظاهر شده اند .همچنین ،پیوند  C4=N3فرکانس  1570 cm-1را نشان داده است .بررسی
طیف نظری  IRمربوط به ساختار  ،3فرکانس های کششی قوی تا متوسطی را از لحاظ شدت نشان می دهد .مطابق با جدول
( ،)3فرکانس کششی  1264 cm-1مربوط به پیوند  C9−O2و فرکانس کششی  1631 cm-1مربوط به پیوند  C13=O1می
باشد .فرکانس کششی گروه کربونیل ( )C=Oدر آمیدها در محدوده ی  1680-1630 cm-1ظاهر می شود .بررسی دیگر
داده های نظری  IRدر جدول( ،)3مطابقت خوبی را برای داده ی نظری با مقدار استاندارد آن ها نشان می دهد .به طور
مثال :فرکانس کششی پیوند  C14−H10از نوع آلیفاتیک در ناحیه ی  3032 cm-1و فرکانس کششی پیوند  C8-H5از نوع
آروماتیک در ناحیه ی  3214 cm-1ظاهر شده اند .همچنین ،پیوند  C4=N3فرکانس  1568 cm-1را نشان داده است .بررسی
طیف نظری  IRمربوط به ساختار  ،6فرکانس های کششی قوی تا متوسطی را از لحاظ شدت نشان می دهد .فرکانس
کششی  1142 cm-1مربوط به پیوند  C13−O2و فرکانس کششی  1722 cm-1مربوط به پیوند  C13=O1می باشد.
فرکانس کششی گروه کربونیل ( )C=Oدر اسیدهای کربوکسیلیک در محدوده ی  1725-1700 cm-1ظاهر می شود.
بررسی دیگر داده های نظری  ،IRمطابقت خوبی را برای داده ی نظری با مقدار استاندارد آن ها نشان می دهد .به طور مثال:
فرکانس کششی پیوند  C14−H10از نوع آلیفاتیک در ناحیه ی  3032 cm-1و فرکانس کششی پیوند  C8−H5از نوع
آروماتیک در ناحیه ی  3213 cm-1ظاهر شده اند .همچنین ،پیوند  C4=N3فرکانس  1571 cm-1را نشان داده است.
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جدول .3فرکانس های کششی نظری طیف IR

 .4-3بررسی داده های تجربی و نظری طیف  1HNMRو

13CNMR

طیف نظری  1HNMRساختار  ،1پیک هایی را در ناحیه ی  δ=1-2 ppmنشان می دهد .این پیک ها مربوط به پروتون های
آلیفاتیک گروه متیل ( )C14−H8,9,10می باشد که مطابقت خوبی را با مقدار تجربی آن نشان داده است (جدول  .)4پیک های
ناحیه ی  δ= 3-5 ppmمربوط به پروتون های −OCH2−و  −OCH3می باشند که به دلیل اتصال اتم کربن به اتم اکسیژن
الکترونگاتیو به سمت میدان ضعیف تر جابه جا شده اند .پروتون های ناحیه ی  δ= 7-8 ppmمربوط به حلقه ی بنزن ( H3, H4,

 )H5, H6و پروتون های ناحیه ی  δ= 8-9 ppmمربوط به پروتون های حلقه ی هتروسیکل ایمیدازوپیریمیدین ()H1, H2, H7
می باشند .داده های  13CNMRتجربی این ترکیب ،تعداد  16نوع کربن را نشان می دهد که مطابقت خوبی را با داده های نظری
دارد .به طور مثال C13=O1 :در طیف تجربی در ناحیه ی حدود  163 ppmدیده شده است که با مقدار  160 ppmنظری مطابقت
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خوبی را نشان می دهد .همچنین C9−O3 ،بعد از کربن گروه کربونیل مقدار جا به جایی شیمیایی بیشتری را نشان می دهد .در طیف
تجربی مقدار  160 ppmو در داده های نظری مقدار 158 ppmرا نشان داده است .دلیل جا به جایی این کربن به سمت میدان های
کم الکترون به دلیل الکترونگاتیوی باالی اکسیژن می باشد.
طیف نظری  HNMRساختار  ،3پیک هایی را در ناحیه ی  δ=1-2 ppmنشان می دهد .این پیک ها مربوط به پروتون های
آلیفاتیک گروه متیل ( )C17−H16,17,18می باشد که مطابقت خوبی را با مقدار تجربی آن نشان داده است .پیک های ناحیه ی
 δ= 3-5 ppmمربوط به پروتون های  −NCH3و  −NCH2−و  −OCH3می باشند که به دلیل اتصال کربن به اتم های
اکترونگاتیونیتروژن و اکسیژن به سمت میدان ضعیف تر شیفت پیدا کرده اند .پیک های ناحیه ی  δ= 7-8 ppmمربوط به پروتون
های حلقه ی بنزن ( )H3, H4, H5, H6و پیک های ناحیه ی  δ= 8-9 ppmمربوط به پروتون های حلقه ی هتروسیکل
ایمیدازوپیریمیدین ( )H1, H2, H7می باشند .داده های  13CNMRتجربی این ترکیب ،تعداد  17نوع کربن را نشان می دهد که
مطابقت خوبی را با داده های نظری دارد .به طور مثال C13=O1 :در طیف تجربی در ناحیه ی حدود  163 ppmدیده شده است که
با مقدار  161 ppmنظری مطابقت خوبی را نشان می دهد .همچنین C9−O2 ،بعد از کربن گروه کربونیل مقدار جا به جایی شیمیایی
بیشتری را نشان می دهد .در طیف تجربی مقدار

 160 ppmو در داده های نظری مقدار 157 ppmرا نشان داده است .طیف نظری

 1HNMRساختار  ،5پیک هایی را در ناحیه ی  δ=1-2 ppmنشان می دهد .این پیک ها مربوط به پروتون های آلیفاتیک گروه
متیل ( )C17−H16,17,18می باشد که مطابقت خوبی را با مقدار تجربی آن نشان داده است .پیک های ناحیه ی δ= 3-5 ppm
مربوط به پروتون های  −NCH3و  −NCH2−و  −OCH3می باشند که به دلیل اتصال کربن به اتم های نیتروژن و اکسیژن
الکترونگاتیو به سمت میدان ضعیف تر شیفت پیدا کرده اند .پیک های ناحیه ی  δ= 7-8 ppmمربوط به حلقه ی بنزن ( H3, H4,

 )H5, H6و پیک های ناحیه ی  δ= 8-9 ppmمربوط به پروتون های حلقه ی هتروسیکل ایمیدازوپیریمیدین ( )H1, H2, H7می
باشد .داده های  13CNMRتجربی این ترکیب ،تعداد  17نوع کربن را نشان می دهد که مطابقت خوبی را با داده های نظری دارد .به
طور مثال C13=O1 :در طیف تجربی در ناحیه ی حدود  161 ppmدیده شده است که با مقدار  158 ppmنظری مطابقت خوبی را
نشان می دهد .همچنین C9−O2 ،بعد از کربن گروه کربونیل مقدار جا به جایی شیمیایی بیشتری را نشان می دهد .در طیف تجربی
مقدار  160 ppmو در داده های نظری مقدار 157 ppmرا نشان داده است.
بررسی داده های تجربی  1HNMRدر دو ایزومر  3و  5که هر دو ایزومرهای نوآرایی دیمروث می باشند ،نشان از تفاوت محسوس
جا به جایی شیمیایی در اتم  H2دارند .مقدار جا به جایی شیمیایی تجربی اتم  H2در ایزومر  3برابر 8/58 ppmو برای ایزومر  5برابر
 8/90 ppmثبت شده است .این تفاوت در داده های نظری  1HNMRاین دو ایزومر هم دیده می شود .مقدار جا به جایی شیمیایی
نظری اتم  H2در ایزومر  3برابر  9/09 ppmو برای ایزومر  5برابر 9/91 ppmمی باشد .بررسی ساختار بهینه شده ی این دو ترکیب
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نشان می دهد که ،در ایزومر  5اتم  H2با  O1در گروه کربونیل پیوند هیدروژنی دارد به طوری که در ایزومر  3این امکان وجود
نداشته در نتیجه مقدار جا به جایی شیمیایی اتم  H2در ایزومر  5بیشتر و به سمت ناحیه ی کم الکترون تر است.
جدول  .4داده های تجربی و نظری طیف های  1HNMRو

13CNMR

 .5-3واکنش جانشینی هسته دوستی آسیل :بررسی مکانیسم ،حالت گذار و انرژی فعال سازی

ساختار بهینه شده ی حالت گذار  TS Iبرای واکنش شماره ی  1افزایش هسته دوستی آسیل در شکل ( )5آمده است .بررسی طول
پیوندهای این ساختار نشان می دهد که ،طول پیوند  C13−O3که قبال یک پیوند استری بوده است ،افزایش یافته و از 1/34
آنگستروم به  2/28آنگستروم رسیده است .به طوری که در حال شکسته شدن است و پیوند جدید آمیدی  C13−N4با طول 1/53
آنگستروم در حال تشکیل شدن است .ساختار حالت گذار شباهت بسیار زیادی به محصول واکنش را دارد .همچنین ساختار حالت
گذار نشان می دهد که با خروج اتانول پیوند  C13=O1دوباره به حالت دوگانه با هیبرید  sp2با طول  1/22آنگستروم بر می گردد.

) ( JQCS

22

سال دهم ،شماره  ،34زمستان 1399

مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

شکل  .5ساختار بهینه شده ی حالت گذار  TS Iبرای واکنش شماره 1

ساختار بهینه شده ی حالت گذار  TS IIIبرای واکنش افزایش هسته دوستی آسیل شماره ی  3در شکل ( )6آمده است .بررسی طول
پیوندهای این ساختار نشان می دهد که ،طول پیوند  C13−O3که قبال یک عامل اسیدی بوده است ،افزایش یافته و از 1/35
آنگستروم به  2/22آنگستروم رسیده است به طوری که در حال شکسته شدن است و پیوند جدید آمیدی  C13−N4با طول 1/55
آنگستروم در حال تشکیل شدن است .ساختار حالت گذار شباهت بسیار زیادی به محصول واکنش را دارد .همچنین ساختار حالت
گذار نشان می دهد که با خروج مولکول آب ،پیوند  C13=O1دوباره به حالت دوگانه با هیبرید  sp2با طول  1/22آنگستروم بر می
گردد.

شکل  .6ساختار بهینه شده ی حالت گذار  TSIIIبرای واکنش شماره ی 3
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بررسی مقادیر انرژی فعال سازی در سه واکنش افزایش هست ه دوستی آمین به گروه کربونیل نشان می دهد که سرعت واکنش
افزایش هسته دوستی در واکنش های  1و  2بیشتر از واکنش  3می باشد (جدول  .)5دلیل این افزایش نوع واکنش دهنده ی کربونیل
دار می باشد .در واکنش های شماره ی  1و  ،2واکنش دهنده دارای گروه کربونیل استری و در واکنش شماره ی  ،3از نوع اسید
کربوکسیلیک می باشد .با توجه به مکانیسم واکنش ،خروج گروه ترک شونده ی آلکوکسی ( )−OEtراحت از هیدروکسیل
( )−OHمی باشد .در واقع ،گر وه های آلکوکسی ترک شونده های بهتری نسبت به هیدروکسیل هستند .مقدار منفی تغییرات انتالپی
نشان می دهد که هر سه واکنش گرمازا هستند .مقادیر

نشان می دهند که واکنش ها به صورت خود به خودی انجام پذیر

می باشند .مقادیر ثابت تعادل بیان می کنند که هر سه واکنش به سمت محصول پیش می روند و برگشت ناپذیرند .عالوه بر این،
مقادیر ثابت سرعت رفت بزرگتر از برگشت می باشند.
جدول  . 5مقادیر انرژی ،ثابت سرعت و ثابت تعادل واکنش ها در فاز حالل ( متانول)

 .4نتیجه گیری

هدف از انجام این پروژه بررسی نظری تعدادی از مشتقات ایمیدازو[]a-2,1پیریمیدین به همراه واکنش های آن ها بوده است .این
بررسی ها شامل بهینه سازی ساختارها ،مطالعه سطح انرژی و مقایسه ی داده های تجربی و نظری  IRو NMRبودند .نتایج به دست
آمده از محاسبات نظری تطابق خوبی را با داده های تجربی نشان دادند .مقایسه ی سطح انرژی نشان داد که پیوند هیدروژنی می
تواند نقش بسزایی در پایداری دو ایزومر حاصل از نوآرایی دیمروث ( 1و  )4داشته باشد .بررسی انرژی فعال سازی برای سه واکنش
افزایش هسته دوستی نشان داد که واکنش اتیل متیل آمین ( )2با ایزومرهای دارای عامل استری ( 1و  )4بسیار سریع تر از واکنش آن
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 این نتیجه نشان می دهد که خروج گروه ترک شونده ی اتوکسی بسیار.) پیش می رود6( با ترکیب دارای عامل اسید کربوکسیلیک
 برای، مقادیر انرژی آزاد گیبس نشان دادند که. مقادیر انتالپی نشان از گرما زا بودن واکنش ها دارند.راحت تر هیدروکسیل می باشد
 مقادیر ثابت. انرژی بیشتری مورد نیاز است و عالمت منفی آن نشان از خودبه خودی بودن واکنش ها بود3 انجام واکنش شماره
 مقادیر ثابت تعادل رفت، عالوه بر این.تعادل نشان دادند که هر سه واکنش در جهت محصول پیش می روند و برگشت ناپذیرند
. در کل نتایج حاصل از محاسبات نظری با نتایج تجربی تطابق بسیار نزدیک و خوبی داشتند.بزرگتر از برگشت بودند

 مراجع.5
[1] Verma, P., Pal, S., Chauhan, S., Mishra, A., Sinha, I., Singh, S., & Srivastava, V. (2020). Starch
functionalized magnetite nanoparticles: A green, biocatalyst for one-pot multicomponent synthesis of
imidazopyrimidine derivatives in aqueous medium under ultrasound irradiation. Journal of Molecular
Structure, 1203, 127410.
[2] Shaaban, M. R. (2013). Microwave assisted synthesis of bis and tris (ω-bromoacetophenones):
versatile precursors for novel bis (imidazo [1, 2-a] pyridines), bis (imidazo [1, 2-a] pyrimidines) and
their tris-analogs. Chemistry Central Journal, 7(1), 1-8.
[3] Gómez-García, O., Andrade-Pavón, D., Campos-Aldrete, E., Ballinas-Indilí, R., Méndez-Tenorio,
A., Villa-Tanaca, L., & Álvarez-Toledano, C. (2018). Synthesis, molecular docking, and antimycotic
evaluation of some 3-acyl imidazo [1, 2-a] pyrimidines. Molecules, 23(3), 599.
[4] Akbari A, Dekamin MG, Yaghoubi A, Naimi-Jamal MR. Novel magnetic propylsulfonic acidanchored isocyanurate-based periodic mesoporous organosilica (Iron oxide@PMO-ICS-PrSO3H) as a
highly efficient and reusable nanoreactor for the sustainable synthesis of imidazopyrimidine
derivatives. Scientific Reports. (2020);10(1):10646
[5] Kamal, A., Kumar, G. B., Nayak, V. L., Reddy, V. S., Shaik, A. B., & Reddy, M. K. (2015). Design,
synthesis and biological evaluation of imidazopyridine/imidazopyrimidine-benzimidazole conjugates
as potential anticancer agents. MedChemComm, 6(4), 606-612.
[6] Tran, P. H., Bui, T. P. T., Lam, X. Q. B., & Nguyen, X. T. T. (2018). Synthesis of benzo [4, 5]
imidazo [1, 2-a] pyrimidines and 2, 3-dihydroquinazolin-4 (1 H)-ones under metal-free and solventfree conditions for minimizing waste generation. RSC advances, 8(63), 36392-36399.
[7] Rival, Y., GRASSY, G., & MICHEL, G. (1992). Synthesis and antibacterial activity of some
Imidazo [1, 2-α] pyrimidine derivatives. Chemical and pharmaceutical bulletin, 40(5), 1170-1176.
[8] Mantipally, M., Gangireddy, M. R., Gundla, R., Badavath, V. N., Mandha, S. R., & Maddipati, V.
C. (2019). Rational design, molecular docking and synthesis of novel homopiperazine linked imidazo
[1, 2-a] pyrimidine derivatives as potent cytotoxic and antimicrobial agents. Bioorganic & medicinal
chemistry letters, 29(16), 2248-2253.
[9] Sharma, N., Kumar, S., Maurya, I. K., Bhasin, K. K., Verma, A., Wangoo, N., ... & Sharma, R. K.
(2016). Synthesis, structural analysis, antimicrobial evaluation and synergistic studies of imidazo [1, 2a] pyrimidine chalcogenides. RSC advances, 6(115), 114224-114234.
[10] Chen, X., Xu, W., Wang, K., Mo, M., Zhang, W., Du, L., ... & Shen, J. (2015). Discovery of a
novel series of imidazo [1, 2-a] pyrimidine derivatives as potent and orally bioavailable lipoproteinassociated phospholipase A2 inhibitors. Journal of medicinal chemistry, 58(21), 8529-8541.
[11] Farag, A. M., & Fahim, A. M. (2019). Synthesis, biological evaluation and DFT calculation of
novel pyrazole and pyrimidine derivatives. Journal of Molecular Structure, 1179, 304-314.
[12] Zhang, X., & Geng, Z. (2016). Mechanism of the gold (I)-catalyzed synthesis of imidazo-

( JQCS )

25

1399  زمستان،34  شماره،سال دهم

خاشی و همکاران

pyrimidines and imidazo-pyrazines via [3+ 2] dipolar cycloaddition: a DFT study. RSC
advances, 6(67), 62099-62108.
[13] Semire, B., & Odunola, A. O. (2013). DENSITY FUNCTIONAL THEORY OF THE
EFFICIENCIES OF 2-PHENYLIMIDAZO [1, 2-A] PYRIDINE AND 2-(M-METHOXYPHENYL)
IMIDAZO [1, 2-A] PYRIMIDINE. Chemistry, 22(6).
[14] Fahim, A. M., Tolan, H. E., Awad, H., & Ismael, E. H. (2021). Synthesis, antimicrobial and
antiproliferative activities, molecular docking, and computational studies of novel
heterocycles. Journal of the Iranian Chemical Society, 1-17.
[15] Chatzopoulou, M., Martínez, R. F., Willis, N. J., Claridge, T. D., Wilson, F. X., Wynne, G. M., ...
& Russell, A. J. (2018). The Dimroth rearrangement as a probable cause for structural misassignments
in imidazo [1, 2-a] pyrimidines: A 15N-labelling study and an easy method for the determination of
regiochemistry. Tetrahedron, 74(38), 5280-5288.

( JQCS )

1399  زمستان،34  شماره،سال دهم

مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

26

Theoretical Study of Some Imidazo[1,2-a]Pyrimidines: Structural Optimization, Mechanism
and Spectroscopy
Maryam Khashi1*1, Safar Ali Beyramabadi2, Abolghasem Davoodnia2, Niloofar Vafaeenejad2
1

Young Researchers and Elite Club, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2

Department of Chemistry, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

Submited: 15 September 2020, Revised: 01 December 2020, Accepted: 23 December 2020

Abstract
In this research, density functional theory calculations were used to optimize the structure of imidazo[1,2-a]pyrimidine
derivatives and for comparing the theoretical and experimental data of NMR and FTIR spectra. All structures were
optimized using the B3LYP/6-31+G(d,p) computational level. Comparison of energy levels showed that the hydrogen
bonds can play an important role in the stability of isomers. Also, the activation energy of the three reactions was calculated
by evaluation of the transition state energy. The study of the activation energy showed that isomers with ester functional
group were participated faster than isomers with carboxylic acid functional group in the reactions of nucleophilic acyl
substitution. Also, comparison of theoretical and experimental data of NMR and FTIR spectra showed good agreement
with experimental data.
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