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 نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران ١٣٨٣، سال ١، شماره ٢٣دوره 
 

۶۹ علمي پژوهشي

 
 يني بسيار پاEتوليد تاموكسيفن با درصد ايزومر 

 
 

 *+رضا باني و محمد رضا اميدخواه نسرين
 ١٤١١٥-١٤٣تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي شيمي، صندوق پستي 

 
وري وابسته به  تاموكسيفن يك آنتي استروژن غير استروئيدي است كه در درمان سرطان سينه و نابار    :چكيده 

.  آن اثر دارويي دارد Z است كه ايزومر E و  Zاين دارو داراي ايزومر  . اوليگومنوره يا آمنوره ثانويه مصرف مي شود   
 در روش هاي معمول   .استوارند Mc Murry واكنش  براي توليد اين ماده بر مبنای بيشتر روش هاي سنتز ارايه شده

 نمك هيدروكلرايد و يا از تفاوت حالليت تاموكسيفن در حالل استفاده        از تشكيلZ وEبراي جداسازي ايزومرهاي 
در  . مي شود كه اين امر باعث عدم جداسازي مطلوب و مورد تاييد فارماكوپه و صرف زمان بسيار طوالني مي شود
الني و اين روش ها براي خالص سازي، از ستون سيليكاژل استفاده شده است كه اين نيز باعث صرف زمان بسيار طو

 استفاده شده است، ليكن  Mc Murryدر اين تحقيق نيز در مرحله اول از روش   . مقدارهاي بسيار زياد حالل مي شود 
 سولفات دو ايزومر جدا  كمن با استفاده از تفاوت حالليت  است E و  Zفراورده مرحله دوم كه مخلوط ايزومرهاي  

استفاده از تفاوت حالليت نمك سولفات براي  . شود به دست آمده با نوبلور كردن خالص ميZو ايزومر  شده 
اين امر باعث مي شود    . جداسازي ايزومرها و نوبلور كردن در هيچ يك از تحقيقات گذشته گزارش نشده است   

 در حد قابل قبول فارماكوپه قرار گيرد و حجم حالل مصرفي و زمان انجام واكنش كاهش قابل  Eمقدار ايزومر 
 خالص و مطابق با استانداردهای جهانی و منطبق با فارماکوپه های       به طور كامل  فرايند نهايي اين فراورده. توجهي يابد 

  . استآمريكا و ، اروپاانگلستان
 
 

  ، فيلتراسيونE و Zزومرهای ي ا، نوبلور كردن  ، سنتز،آماده سازیتاموكسيفن،  :واژه هاي كليدي 

 
KEY WORDS: Tamoxifen , Preparation , Synthesis , Recrystallization , Z & E Isomers , Filtration. 

 
 مقدمـه

يك آنتي استروژن غير استروئيدي است كه  )١(تاموكسيفن
تاموكسيفن در درمان سرطان .  ضعيف استروژني نيزدارداثرهاي

سينه و ناباروري وابسته به اوليگومنوره يا آمنوره ثانويه مصرف 
 كند و با ستراديول را مهار ميهاي ا اين دارو گيرنده. شود مي

 ،  تخمك گذاري با اشغال گيرنده هاي استروژن آناستفاده از 
وحذف اثر مهاري هورمون و در نتيجه تحريك آزاد شدن هورمون 

 .گيرد آزاد كننده گنادوتروپين از هيپوتاالموس انجام مي
شود و شكل دارويي   خوراكي مصرف مي به صورتاين دارو 

 .]١[گرمي است ميلي ۱۰آن قرص
 

 آن Z است كه ايزومر  ZوE تاموكسيفن داراي دو نوع ايزومر 
 سيترات كمنصورت ه  ببه طور عمومي و دارد دارويي مصرف هاي

مقدار هدف از اين تحقيق توليد تاموكسيفن با . مصرف مي شود
مقدار قابل قبول .  استEبا حداقل مقدار ايزومر زياد و  Zر ايزوم

انگلستان،   ٢٠٠٢ نهايي طبق فارماكوپه سالاوردهفر در Eايزومر 
 ٢٠٠٢سال  و نيز طبق فارماكوپه  اروپا٢٠٠١په سال وفارماك

 تمام با توجه به اينكه در .]٧-٩[  درصد است٣/٠حداکثرآمريكا ، 
ر به ج منفراوردهيند توليد اين اه شده تاكنون، فرييندهاي اراافر

  بهتر است روشي طبيعيبه طور  شود توليد توأم هردو ايزومر مي
E-mail : omidkhah@ modares.ac.ir+                                                                                                                                    عهده دار مكاتبات* 

)١(  Tamoxifen 

 كوتاه پژوهشي
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۷۰ علمي پژوهشي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  تاموكسيفنZايزومر 

 
 بـه دست E مورد استفاده قرارگيرد كه طي آن حداقل مقدار ايزومر

تر صورت   راحتفراوردهسازي   در اين صورت هم خالص.آيد مي
 .شود  مي بيشترآنگيرد و هم راندمان  مي
 
 يي شيميا هاينام

(z) - 2 - [4 - (1,2-Dipheny -1 - butenyl)-phenoxy] - N, N - 
dimethylethanamine; 
1 - P - β - dimethylaminoethoxyphenyl - trans - 1,2 - 
diphenylbutene 

 NO٢٩H٢٦C:                                             ييفرمول شيميا
 گرم بر مول ٥٢/٣٧١                                     :مولكولي وزن
 يدروژنه درصد ٨٧/٧                             كربن درصد ٠٦/٨٤
  درصد اكسيژن٣/٤                               نيتروژن درصد ٧٧/٣

 گراد  درجه سانتي٩٦-٩٨                                   : ذوب نقطه
 ٧O٨H٦NO.C٢٩H٢٦C                             :سيتراتفن يستاموك
 ]٦ [گراد  درجه سانتي١٤٠-١٤٢                           : ذوب هنقط
 

 يشات روش انجام آزما  
ه شده تاكنون با استفاده از واكنش ييندهاي اراااكثر فر
McMurryه ـام گرفتـه شده، انجيـارا ها  كه براي توليد الفين

 .است
J. E. McMurryو  L.R. Krespski  گزارش كرده اند كه براي

 و يا   Benzophenone مثل  هايي  تركيبتوان  ميها لفينتوليد ا
Fluorenoneديگري مثل هاي را با تركيب  Hexanol, Acetone 

Cyclohexane cholestanone ,-٣ , Di-t-butyl-etone  , 
Cycloheptanone و يا  Acetophenone٢[  واكنش داد[. 

 و  J.E. McMurry ، M.P. Fleming ، K.L. Kessهمچنين 
L.R. Krepskiبهتر است الفين هاكه براي توليد  ندا ه  گزارش كرد 

 كاهنـده به همراه يك عامل تيتانيما چهار كلره ـيك تركيب سه ي

 .]٣[ ليتيم مورد استفاده قرارگيرد اـل پتاسيم يـمث
 Jack Meltonه  روش انجام واكنش توليد تاموكسيفن را ب

 :]٤[صورت زير گزارش كرده است 
اده از ـيم تتراكلرايد يا تيتانيم تري كلرايد با استف تيتانكاهش
 ٤LiAlHا ـم ، ليتيم و يـم ، روي ، پتاسيي مثل منيزتركيب هايي

به ) يا تيتانيم تري كلرايد(د ـراكلرايـترتيب كه تيتانيم تتبـه اين 
، دي اتيل اتر ، دي  (THF)يك حالل اتري مثل تتراهيدروفوران 

ي از ـده و سپس يكـزوده شـافاكسان و يا دي متيل اتان 
 به آن اضافه  ٤LiAlHات روي، پتاسيم ، ليتيم ، منيزيم و يا   ـتركيب

 . مي شود
به با توجه به اينكه تيتانيم تتراكلرايد و تيتانيم تري كلرايد 

شوند اين مرحله از واكنش بايد در   با اكسيژن تركيب ميشـدت
ش تحت گازبي لذا واكن. غياب اكسيژن و بخار آب صورت پذيرد

 . شود آرگون انجام مي يااثري مثل نيتروژن و
Jack Melton  تيتانيمهمچنين در مقاله خود گزارش كرده كه 

را  به تيتانيم تري كلرايد ترجيح داده مي شود و بايد آن تتراكلرايد
ابتدا در يك حالل هيدرو كربني مثل تولوئن حل كرده و سپس 

اضافه كرد و فلز مورد نظر را محلول حاصل را به يك حالل اتري 
پس از افزايش فلز، مخلوط حاصل به . ]٤[ به اين محلول افزود

 زمان پاياندر ادامه پس از . شود  ساعت رفالكس مي٢٤ تا ٤مدت 
رفالكس، مخلوط را سرد كرده، يك تركيب بنزوفنوني و يا نمك 

  ن مخلوطـه ايـون بـراه پروپيوفنـه همـيك تركيب بنزوفنوني را ب
 تركيب بنزوفنوني. دن تحت حرارت قرار مي دهآن رااضافه كرده و 

 و   benzophenone٤(beta-dimethylaminoethoxy)-  دـتوان مي 
  Acetate  ,Phosphate, کـنمل ـ اي آن از قبيـه ا يكي از نمكـي

Sulphate, Hydrochloride Methanesulfonate, Succinate , 
Fumarate  malate   ,   Salicylate  ,   Malonate   ,   Oxalate, 

 Citrate , هاي مشابه باشد و يا نمك. paul leslie coe و  
 Clare Elizabeth Seriven و ه ردـاده كـن روش استفـاز همي نيز 

 از ٤ - benzophenone (beta - dimethylaminoethoxy) برافزون

  ٤)-bromethoxy)benzophenone٢- ازقبيل  آن  مشابهتركيب هاي 
 , Sodium اده از ـا استفـا ب ـآنه. دـان ردهبه بهـرز ـني

hydroxybenzophenone-٤ , chloroethane-٢-bromo-و ١  
 توانسته اند Ethanolو   Toluene  هايي از قبيل با استفاده از حالل

را تهيه  ٤-)٢-chloroethoxy)benzophenone واسط ماده حد
 در  Lithium و  دـري كلرايـ تمتيتانياورت ـرده و سپس در مجـك

اند  كرده  تركيبپروپيوفنون  با را  آنDry dimethoxy ethane محيط
  ١-]٤-)٢-choloroethoxy)phenyl-٢,١-[diphenylbuteneا ـت

C2H5

(Z)(H3C)2NH2CH2CO(H٣C)٢NH٢CH٢CO 

C٢H٥ 
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٤-hydroxybenzophenone + propiophenone  →  ١,٢-diphenyl-١-(٤-hydroxyphenyl)-١-butene 

 

  واكنش توليد ماده مياني ايزومرهاي تاموكسيفن-١شكل 
 

 را فراورده Petroleum etherسپس با استفاده از  . ]٥[  آيدبه دست
را با استفاده از ستون سيليكاژل پر شده از حالل  جداكرده، آن

 . اتيل استات خالص كرده اند–هگزان 
هاي  حجم زياد حالل توان به تعداد و از معايب اين روش مي

هاي انجام واكنش بسيار طوالني و نيز استفاده  مورد استفاده، زمان
همچنين در اين روش از ليتيم . ازستون سيليكاژل اشاره كرد
 عنصرهاي را با  راحتي مي توان آنه استفاده شده در صورتي كه ب

 نگه داريشرايط  ليتيم داراي قيمت باال و( .ديگر جايگزين كرد
 توليد فراينددر اين تحقيق سعي شد  لذا ). بسيار سخت است

امكان از    تاحدنقص هاي باالتاموكسيفن به نحوي انجام شود كه 
 :يندهاي انجام شده به صورت زير استاشرح فر. بين برود

ابتدا تيتانيم تتراكلريد با فلز روي در محيط تتراهيدروفوران  
براي اين منظور حالل به ظرف واكنش منتقل . تركيب مي شود 

سپس تيتانيم .  قرار داده مي شود نيتروژنه و تحت گاز دش
به ه و پس از آن پودر روي شدتتراكلريد به آرامي به آن اضافه 
 و مخلوط به مدت يك ساعت و مخلوط واكنش اضافه مي شود

در  ٤ - hydroxybenzophenoneسپس . شود نيم رفالكس مي
حلول كتني ه ، م شد مخلوط پروپيوفنون با تتراهيدروفورانمحيط 

 به منظور جلوگيري  . حاصل به ظرف واكنش اضافه مي شود 
 واكنش تيتانيم تتراكلريد با اكسيژن ، به ويژهاز واكنش جانبي 

در صورت . شود انجام مي نيتروژن تحت گاز باالهردو مرحله 
  ٢TiO  وHCl گاز  بخارآب، مجاورت تيتانيم تتراكلريد با اكسيژن و

  كاهش راندمان نهايي باعث ٤TiClو كاهش ه شد تشكيل
پس از افزايش محلول كتني به محيط انجام واكنش ، .  مي شود
 شـت واكنـود و پيشرفـش رفالكس مي رف واكنش ـظ محتويات 

 

 TLCبا 

 ت ـا گذشـه بـدهد ك ان ميـ نشTLC. ودـش  كنترل مي)١(
  و تمام  شده ساعت از زمان رفالكس، واكنش كامل٢حدود 

hydroxybenzophenone-تـ اسرسيـدهرف ـمصبـه ه ـاولي ٤ . 
   آنمحصـوله ـه كـن مرحلـش در ايـل واكنـپس از تكمي

butene-١-hydroxypenyl)-١-)٤-diphenyl-است، حالل  ٢,١
تتراهيدروفوران تقطير و سپس به باقيمانده درون ظرف واكنش ، 

توان حالل را  مي . كربنات در آب اضافه مي شود پتاسيم محلول 
كربنات تقطير كرد ولي در اين   پتاسيم پس از افزودن محلول 

  و قابل استفاده مجددهحالت حالل تقطير شده همراه با آب بود
 بهتر است حالل قبل از افزايش محلول ،بنابراين. نخواهد بود

پس از افزايش محلول كربنات، به منظور جدا . كربنات تقطير شود
 حالل آروماتيك مثل بنزن يا، يك فراوردهسازي مواد معدني از 

محتويات ظرف واكنش به مدت .  مي شودافزودهتولوئن به محيط 
شود و سپس با استفاده از فيلتر تحت   زده ميبه همچند دقيقه 

 عمل، مواد  طي اين.خالء عمليات جدا سازي صورت مي گيرد 
در اين عمل . باقي مي ماند  صافي  وي   رمعدني موجود در محيط

ترجيح داده مي شود زيرا هم به تولوئن حالل بنزن استفاده از 
 باالتراست و هم در مراحل بعدي و هنگام حرارت فراوردهراندمان 

در فراورده  ، بنابراين.دادن ، نقطه جوش پايين تري مورد نياز است 
 خطر آسيب ديدن و تجزيه درحرارت ودماي كمتري تشكيل شده 

 نشان داده شده ١شكل در واكنش اين مرحله . باال وجود ندارد
 .است
 د در آب ـدروكسيـ هي سـديـمولـش محلـزايـا افـال بـح

 يـب آمينـش تركيـز افزايـل و نيـط عمـه محيـب
(N , N - dimethylaminoethylchlride. Hydrochloride)    و 

 
 

)١(  Thin Layer Chromatography 

HO COC6H5 COC2H5+
THF,TiCl4

Zn

C2H5

(Z,E)HO

HO COC٦H٥ COC٦H٥ 
THF,TiCl٤ 

Zn 

Z,E HO 

C٢H٥ 

 ...توليد تاموكسيفن با درصد ايزومر 
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  تاموكسيفنZ و E واكنش توليد ايزومرهاي -٢شكل 
 

 نـفسيه تاموكـب ه قبلـ مرحلفـراوردهط واكنش، ـمحيس رفالك
 را فراينددرحين رفالكس، بايد آب تشكيل شده در . دشو تبديل مي

نكردن آب از محيط،  زمان كامل شدن    در صورت جدا. دكرجدا 
 كنترل TLC  با پيشرفت واكنش. واكنش بسيار طوالني خواهد شد

 نشان TLCكنش، در صورت جداكردن آب از محيط وا. دشومي 
 از زمان رفالكس ، واكنش  ساعت۴مي دهد كه پس از گذشت 

 .كامل شده است
 پس از اتمام زمان رفالكس ، محتويات ظرف واكنش با آب تا

٧pH=   تحت ) بنزن يا تولوئن (سپس حالل . د شو شستشو مي
در . د  ياب اتمام حالل ادامه ميه و اين عمل تاخالء تقطير شد

 در آن فراورده حالل موجود در محلول، تمامصورت خارج نشدن 
 هنگام رسوب گيري درمرحله بعد، راندمان كاهش وحل شده 

صورت ه يفن آزاد بسبا اتمام تقطير، تاموك. محسوسي خواهد يافت
. اي روشن در ته ظرف باقي خواهد ماند  مايع ويسكوز به رنگ قهوه

و ايزومر E  يفن تشكيل شده در اين مرحله حاوي ايزومر   ستاموك
Z   د  كردو را از يكديگر جدا است كه بايد اين. 

 نشان داده شده ٢در شكل واكنش انجام شده در مرحله دوم 
 .است

 نمك حالليت تفاوت  ، از  E و  Zبراي جدا سازي ايزومرهاي  
. د شوسولفات اين دو ايزومر در حالل ايزوپروپيل الكل استفاده مي

ول لصورت نامحه پروپيل الكل ب در ايزو(Z)  سولفات ايزومرنمك
توان با  مي بنابراين  . محلول است(E) سولفات ايزومر نمكو 

به منظور تشكيل . دكردو را از هم جدا   اينصاف كردن،استفاده از 
مقدار . د شوقيق استفاده ميراسيد سولفوريك  سولفات، از نمك

. اسيد مصرف شده در اين مرحله نقش كليدي داردسولفوريك 
نچه مقدار سولفوريك اسيد مصرف شده از مقدار مشخصي چنا

 فراورده و افزايش ويسكوزيته بازدهباعث كاهش  كمتر باشد
 بسيارسخت و درمواقعي غير صاف كردندر نتيجه كه د شو مي

 بيشتر شود باعث  ي چنانچه از مقدار معين ودبود خواهقابل انجام 
 . ن مي شود و نيز تغيير رنگ آفراوردهافزايش ناخالصي در 

 ٤-hydroxybenzophenoneبرابر ماده اوليه ٦/٢نسبت مولي 
در ز ـدار حالل ايزوپروپيل الكل نيـهمچنين مق. مناسب اسـت
 برابر ماده ١٠نسبت مولي حدود . . نقش اساسي داردايـن مرحله 

دار ـه مقـ چنانچ مناسب است٤-hydroxybenzophenoneاوليه 
اي شدن  ت و كلوخهفث سـع باكمتر از اين نسبت باشدآن 
 رـازي مناسب ايزومرها از يكديگـه عدم جداسـوب و در نتيجـرس
دم تشكيل رسوب ـث عـ باعباشـد اين مقـدار بيشتراگر از ه و دش

 فراورده در E به Z نسبت ايزومر. دشو مي فراورده بازدهو كاهش 
ش انجام ـواكن. دوـ بدـخواه ۰۵/۰  حداكثر به۹۵/۹۹  حداقلبرابر
 . نشـان داده شـده است٣در شكل ه در اين مرحله ـگرفت

Jack Melton براي جداسازي ايزومرهاي ( E ) و ( Z )   ، 
او از افزايش . ]٤[ تسدو را تشكيل داده ا  هيدروكلريد ايننمك

يفن آزاد در مجاورت س به تاموكN١٢  اسيدمحلول كلريدريك
ايت نيز  استفاده كرده و در نه كتونوبوتيل زحالل متيل اي

  به نسبتE به  Z رم درصد و باايزو۸۵ با خلوص باالي فراورده اي
ا با توجه به استانداردهاي  ام.  آورده استبه دست ٠٥/١به ٩٥/٩٨

يد براي ي مورد تافراوردهجهاني ذكر شده در بخش نخست، اين 
 . دارويي نيست هايمصرف

Paul Leslie Coe و Clare Elizabeth Seriven   براي جدا
و سپس  سازي ايزومرها، آنها را در حالل ايزوپروپيل الكل حل

يفن آزاد سكه هردو ايزومر در حالت تاموك  كرده اند در حاليصاف
 تفـاوت د و ـول هستنـورت محلـصه ـل الكل بـدرحالل ايزوپروپي

C2H5

(Z,E)HO

ClCH2CH2N(CH3)2.HCl

NaOH

C2H5

(Z,E)(H3C)2NH2CH2CO

C٢H٥ 

(Z,E) 

NaOH 

ClCH٢CH٢N(CH٣)٢.HCl 

(H٣C)٢NH٢CH٢CO (Z,E) 
HO 

C٢H٥ 
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۷۳ علمي پژوهشي

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  تشكيل نمك سولفات تاموكسيفن-٣شكل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  تهيه تاموكسيفن آزاد-٤شكل 
 

 .]١٥[  آنهاستنمكحالليت مربوط به 
 ، رسوب ترانس و سيسپس از جدا سازي ايزومرهاي 

 درصد ۹۴يفن سولفات حاصل را كه داراي خلوص باالي ستاموك
تبديل با استفاده از اين . دكريفن آزاد تبديل ساست بايد به تاموك

براي اين منظور ، رسوب . مي شود انجام هيدروكسيدسديم محلول 
هيدروكسيد به آن سديم محلول سپس   و با آب مخلوطصلاح

 PH. دياب  ادامه مي=pH  ۹ تا سودافزايش محلول  . دشو اضافه مي
 مواد معلق ن آ از پسو كنترل ۹ ساعت در عدد ۴را به مدت 

 محيط  pH اهميت در اين مرحله حايزنكته . شود مي صافحاصل 
 سولفات به نمكتمام  باشد ۹تر از عدد است كه اگر پايين 

ر از اين ـد و چنانچه بيشتـش ل نخواهدـيفن آزاد تبديستاموك
رسوب حالت بلور  افزايش يافته وفراوردهدار باشد، ناخالصي ـمق

را جدا   آنصاف كردنتوان با  پودري و ريز به خود گرفته، نمي
 داده  نشان٤در شكل واكنش انجام گرفته در اين مرحله . دكر

 .شده است

 ن با استفاده از حالل هگزاآزاد به دست آمدهيفن ستاموك
 اهميت حايز با هگزان دو نكته نوبلور كردندر . مي شودخالص 

  فراورده  بايد ميزان رطوبت اين عمل است، اول اينكه هنگام 
ناخالص كمتر از يك درصد باشد و دوم اينكه مقدار حالل در اين 

  ١ به٩حالل هگزان به نسبت وزني   .دوقت كنترل شدبه مرحله 
 چنانچه مقدار حالل از .نسبت به مقدار تاموكسيفن مناسب است

شود و  متر باشد، خالص سازي به خوبي انجام نميكحد اين 
 م باشد، تشكيل رسوب به سختي انجااين مقداراز بيشتر چنانچه 

. شود  راندمان اين مرحله كمتر از حد مورد انتظار ميوشده 
 خالص و مورد به طور كامل آمده در اين مرحله به دستيفن سموكتا
 و  ٦ و ٥شكل هاي . د بودخواهاستاندادهاي جهاني  يديتأ

 فراورده نهايي  Z و E مقدار ناخالصي و ايزومر ٢ و ١جدول هاي 
 ١ و جدول ٥شكل . به دست آمده در اين تحقيق را نشان مي دهد

 ٢ و جدول ٦شكل محلول اصلي و  درصد ١مربوط به غلظت 
 .مربوط به محلول اصلي است

C2H5

(Z)(H3C)2NH2CH2CO

.1/2H2SO4

C2H5

(Z)(H3C)2NH2CH2CO

NaOH

C2H5

(Z)(H3C)2NH2CH2CO

.1/2H2SO4

C2H5

(Z,E)(H3C)2NH2CH2CO

H2SO4H٢SO٤ 

(H٣C)٢NH٢CH٢CO (Z) 

(Z) (Z) 

C٢H٥ C٢H٥ 

. ٢/١  H٢SO٤ 
NaOH 

(H٣C)٢NH٢CH٢CO (H٣C)٢NH٢CH٢CO 

C٢H٥ 

(H٣C)٢NH٢CH٢CO 

C٢H٥ 

. ٢/١  H٢SO٤ 
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۷۴ علمي پژوهشي

  مشخصات مربوط به غلظت يك درصد محلول اصلي-١جدول 

 Name Ret Time (mine) Area (uV*sec) Heighe (uV) Amount Int Type 

١ Peakl ٩١٢/٨  ٣١٠٣١ ١١٥٨٣٩١  MM 

 
  مشخصات مربوط به محلول اصلي-٢جدول 

 Name Ret Time (mine) Area (uV*sec) Height (uV) Amount Int Type 

١ Peak  ١  ٥٧٢٥ ٧١٩٩٢ ٤٨٨/١  MM 

٢ Peak ٥٤٥/١ ٢    Missing 

٣ Peak ١٠٦٦ ١١٥٩٥ ٠٨٨/٢ ٣  MM 

٤ Peak ١٥٨٢٩ ١٧٩٥٦٩ ٤٢٢/٢ ٤  MM 

٥ Peak ٤٢٨/٢ ٥    Missing 

٦ Peak ٨٢١٥ ١٠٣٠٤١ ٨٢٢/٢ ٦  MM 

٧ Peak ٣١٢/٣ ٧    Missing 

٨ Peak ٣٧٣٧ ٥٤٦٤٨ ٣٣٨/٣ ٨  MM 

٩ Peak ٣٠٥ ٤٣٢٢ ٩٥٥/٤ ٩  MM 

١٠ Peak ٢٥١٠ ٤٣٥٠٤ ٠٠٥/٨ ١٠  MM 

١١ Peak ٣٧٨/٨ ١١    Missing 

١٢ Peak ١٧٦٣٨٧٢ ٧٧٩٠٧٨٩٢ ٧٠٥/٨ ١٢  MM 

١٣ Peak ٢١٢ ٨٣٩٨ ٤٠٥/١٢ ١٣  MM 

١٤ Peak ٤٦٣ ٢١٧٨٧ ٨٠٥/١٤ ١٤  MM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  درصد محلول اصلي١ـ غلظت  ٥شكل 

 رضا باني و محمدرضا اميدخواه نسرين

٠٠/١٠                                                                  ٠٠/٢٠ 
 
 دقيقه

٠٣٠/٠ 
 

٠٢٥/٠ 
 

٠٢٠/٠ 
 

٠١٥/٠ 
 

٠١٠/٠ 
 

٠٠٥/٠ 
 

٠٠٠/٠ 

ب
جذ

حد 
وا
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۷۵ علمي پژوهشي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ محلول اصلي٦شكل 
 

با توجه به محاسبه ها طبق فارماكوپه هاي انگليس، آمريكا و  
 :اروپا نتيجه هاي حاصل از تجزيه فراورده به صورت زير است

 
ايزومر = ٠٠/٠درصد   

مواد ديگر مرتبط = ٢٤/٠درصد   
 

 مزاياي روش پيشنهادي 
 جداسازي ايزومرها با  اين تحقيقش پيشنهادي در رو-١
 نمك سولفات كه منجر به جداسازي  حالليت  تفاوت ازاستفاده

 در بهترين کهي  در صورت. انجام شده است مي شودEكامل ايزومر 
 در E درصد ايزومر ١ بيشتر از ، در گذشتههاي ارايه شده روش 

 ].٤[ ماند  ميفراورده نهايي باقي
 خالص سازي فراورده به روش ،پيشنهادي روش  اين در-٢

نوبلور كردن در هگزان انجام شده در حالي كه در بهترين روش 
ه شده در گذشته از ستون سيليكاژل پر شده به وسيله كلروفرم يارا

 باعث افزايش چشمگير در زمان  امرو متانول استفاده شده كه اين
 .]٥[شود در نتيجه افزايش هزينه توليد مي و و مقدار حالل 

  دو يا چند ، در روش هاي متداول گذشته در بيشتر مراحل-٣
حالل به صورت مخلوط با يكديگر مورد استفاده قرار گرفته اند كه 

 حالل غير قابل بازيابي و استفاده مجدد در ،باعث مي شودامر اين 
 در .فرايند باشد و يا جداسازي آن بسيار مشكل و پر هزينه شود

پيشنهادي كليه حالل ها به راحتي قابل  روش اينحالي كه در 
 .]٤ و ٥[ هستندبازيابي و استفاده مجدد 

 ٢٠ الي ١٥اين تحقيق حدود  در  بازده روش پيشنهادي-٤
 .]٤ و ٥[ است ارايه شده قبليدرصد باالتر از روش هاي 

  بهتر به دليل استفاده از حالل هاي ارزان قيمت و بازيابي-٥
ر روش پيشنهادي، قيمت تمام شده فراورده در   باال د  آنها و بازده 

 ].  ٤ و ٥[است قبل ه شده ياين روش كم تر از روش هاي ارا
 

 ٢٧/١١/٨٢:      ؛     تاريخ پذيرش ٢٣/٦/٨٢: تاريخ دريافت 
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٠٠/١٠                                                                     ٠٠/٢٠ 
 

 دقيقه

٥٠/١ 
 
 
 

٠٠/١ 
 
 
 
٥٠/٠ 

 
 
 
٠٠/٠ 

ب
جذ

حد 
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