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  افزايش خلوص داروي سيتالوپرام با جذب بر روي بستر جامد زئوليتي
 
  
  

  *محمدرضا صالح پرهيزكار
  گروه شيمی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ايران

  سيد وحيد شتاب بوشهري
  دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ايران گروه سم شناسی و داروشناسی،

  الهام اميرحسيني
   شناسی، دانشگاه تربيت معلم، تهران، ايران گروه زمين

  

 16/10/88: تاريخ پذيرش            16/1/88: تاريخ دريافت

  
  چكيده

 سيتالوپرام هايدروبرومايد يکی از داروهای ضد افسردگی از خانواده مهارکننـده انتخـابی بازجـذب                :مقدمه  

توجه روانپزشـکان و بيمـاران قـرار گرفتـه و از     سروتونين می باشد که اخيرآ به دليل کم بودن اثرات جانبی آن مورد           

مهمترين نمک های اسيدی توليد شده از سيتالوپرام می باشد که بـاال بـودن درصـد خلـوص آن منجـر بـه افـزايش                          

  .اثرگذاری و کاهش اثرات جانبی آن می گردد

 جذب داروی پايـه      با استفاده از زئوليت طبيعی فعال شده کلينوپتيلوليت به عنوان يک بستر جامد و              :هدف  

 درصـد در داروی نهـايی کـه نمـک           ۹۹سيتالوپرام توسط آن و حذف ناخالصی های آن به خلـوص دارويـی بـاالی                

هايدروبرومايد از سيتالوپرام  می باشد، دست يافته بدون اينکه از روش های متداول خالص سـازی ماننـد کريـستال                     

  . گيری مجدد استفاده شود

يتالوپرام توليد شده در يک اسيد حل شده و سپس با افزودن زئوليت طبيعی              در اين روش س    :روش بررسي   

  فعال شده کلينوپتيلوليت به محتويات و استخراج آن، سيتالوپرام خالص سازی شده و در نهايت در يک حالل نمـک                   

  

  
   salehparhizkar@yahoo.com: دار مكاتبات عهده*
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 برومايد آن تهيه می گردد و درصد خلوص آن و مقدار ناخالصی ها توسط دستگاه کروماتوگرافی مايع با کارايی باال                    

)HPLC (اندازه گيری می شود.  

پس از بدست آوردن داروی      نتايج آزمايش ها قبل از افزودن زئوليت و پس از افزودن آن و در ادامه              : نتايج  

 درصد افزايش يافت و مجموع ناخالصی ۹۹/ ۴۵ درصد به ۷۵/۹۳ خلوص دارو از اصلی مورد بررسی قرار گرفت که     

 درصد کاهش پيدا کرد و مشخصات ديگر محصول نيز مطابق با استانداردهای فارماکوپه              ۰۶۴/۰ درصد به    ۲۵/۰ها از   

  .آمريکا می باشد

  افتـه و مقـدار   آناليزهـا نـشان مـی دهنـد کـه در ايـن روش درصـد خلـوص دارو افـزايش ي         : نتيجه گيري  

  .همچنين عمده ترين مزيت اين روش کاهش مقدار مصرف حالل می باشد. ناخالصی ها کاهش پيدا کرده است

  
  
  

  ضدافسردگی، کريستال گيری مجدد، سيتالوپرام، خالص سازی، جذب، زئوليت: هاي كليدي  واژه
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  پيرازولينها-2سيكلوپروپان از -سنتز آسان و سريع مشتقات جديد اسپايروي آيزاتين

  

  

  
  *مسعود شعبانزاده

  دامغان، ايران ،، دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد دامغان گروه شيمي

  فرانك خبري
   ساوه، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد ساوه،گروه شيمي ، و  باشگاه پژوهشگران جوان

  اوريرامين ي
  تهران، ايران سازمان انرژی اتمی ايران، اي، اي، پژوهشكده چرخه سوخت هسته پژوهشگاه علوم و فنون هسته

  عظيمعطاييعذرا 

  گروه شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ساوه، ساوه، ايران

  

 3/6/88: تاريخ پذيرش           31/4/88: تاريخ دريافت

 
  چكيده

 و  HIVت بيولوژيکی زيادی همچون فعاليتهای ضد باکتری، ضد قـارچی، ضـد             آيزاتين ترکيبی با اثرا   : مقدمه

سيکلوپروپان بخش اصلی ساختاری بسياری از ترکيبات سنتزی و طبيعی اسـت و فعاليتهـای               . ضد سرطانی می باشد   

  .دبيولوژيکی زيادی از خود نشان می دهد و شيميدانان سعی نموده اند تا آن را با روشهای جديدی سنتز نماين

-٢سـيکلوپروپان از    - در اين تحقيق روشی آسان و سريع برای سنتز مشتقات جديد اسپايروی آيزاتين             :هدف

اين ترکيبها هر دو بخش آيزاتينـی و سـيکلوپروپانی را دارنـد و مـی تواننـد در شـيمی                     . پيرازولينها گزارش می شود   

  .پزشکی و داروئی حائز اهميت باشند
 ٤٠-٥٠ ºCجامد در دمای    )LTA(تولوئن حل شده و سپس سرب تترااستات      پيرازولينها در   -٢: روش بررسي 

- دقيقـه ادامـه يافـت و ترکيبهـای اسـپايروی جديـد آيـزاتين         ١٠-٢٠به مخلوط اضـافه شـده و واکـنش بـه مـدت              

  .محصوالت خالص سازی شده و ساختار آنها با استفاده از بررسيهای طيفی شناسايی شد. سيکلوپروپان تهيه شدند

  
  ۰۲۳۲- ۵۲۴۵۳۴۴: ، فكس۰۲۳۲-۵۲۵۶۰۰۷-۹:  ، تلفنmasoud.shaabanzadeh@gmail.com: عهده دار مكاتبات*
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سرب تترااسـتات   در اين بررسی، واکنش با      . سنتز سيکلوپروپان با روش کيشنر به دماهای باال نياز دارد         : نتايج

يکی از دو دياسترئومر به دست آمده با راندمان بـاالتری نـسبت بـه               . و در دماهای پائينتر صورت گرفت     کاتاليز شده   

 NMR 1Hدر طيـف     سـيگنالها     با انتگرالگيری  =٧:١/٢2a:3aبه عنوان مثال، نسبت دياسترئومری      . ديگری توليد شد  

  . تعيين گرديد3a و 2aمخلوط 

  .کلوپروپانها با روشی ساده و سريع سنتز شدندسي-تعدادی از اسپايرو آيزاتين: نتيجه گيري

  
  
  

  استات تتراپيرازولين، سرب-٢ترکيبهای اسپايرو، آيزاتين، سيکلوپروپان،  : كليديه هايواژ
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  استخراج فاز جامد و اندازه گيري داروي متوكلوپراميد از سيستم پالسما 
  و ادرار انساني به وسيله پليمر قالب ملكولي

  
  
  

  *نرگس شعباني
  ، ايرانشهرریدانشگاه آزاد اسالمی ، واحد شهرری ،  شيمی، گروه  وباشگاه پژوهشگران جوان

  مهران جوانبخت
  تهران، ايران ر،گروه شيمي، دانشگاه صنعتی اميرکبي

  ليال صفرعليي، سولماز عين الهي
  ، دانشگاه تهران، تهران، ايران و گروه شيمی باشگاه پژوهشگران جوان

  

  14/11/88: تاريخ پذيرش           1/2/88: تاريخ دريافت
 

  چكيده
تکنيک قالب ملکولی شامل تشکيل کمپلکس بين ملکول هدف و گروههای عاملی مونومر در يک  :مقدمه

سنتز پليمر قالب ملکولی بر پايه پليمريزاسيون شيميايی به وسيله مونومر با گروههای عاملی، .  مناسب استحالل

برداشتن ملکول هدف از کمپلکس ايجاد شده باعث ايجاد فضاهای خالی . کراس لينکر و ملکول هدف استوار است

مراحل بعد می تواند به عنوان عامل پليمر قالب ملکولی به وجود آمده در . هم شکل با ملکول هدف می شود

  .شناسايی کننده ملکول هدف اوليه مورد استفاده قرار گيرد

 ارائه روشی ساده جهت استخراج و اندازه گيری داروی متوکلوپراميد از نمونه های بيولوژيکی: هدف

، پليمر   بعد از پليمريزاسيون جاذب جهت استخراج فاز جامد، جهت اثبات تشکيل پليمر:روش بررسي

خواص پليمر شناسايی کننده، قابليت تشکيل پيوند و . قالب ملکولی سنتز شده با پليمر غير قالب ملکولی مقايسه شد

 جهت اندازه گيری UVاسپکتروفتومتری . خاصيت گزينش پذيری پليمر مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت

صحت و دقت آزمايش با روش کروماتوگرافی مايع . ت نانومتر مورد استفاده قرار گرف۳۰۹متوکلوپراميد در ناحيه 

  .مقايسه شد
  ۰۲۱- ۴۴۷۱۰۶۸۵:  ،  تلفنnshaabani@yahoo.com: دار مكاتبات عهده*
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 پليمر سنتز شده جهت پليمر قالب ملکولی متوکلوپراميد به وسيله روش غير کوواالنسی تهيه شد،: نتايج    

بازيابی دارو از محلول . استخراج فاز جامد دارو از نمونه های بيولوژيکی در غلظت های پايين امکان پذير گرديد

ظرفيت . گزارش شده است% ۹۱و بازيابی محلول اضافه شده به سرم و ادرار انسانی حدودا % ۹۹استاندارد تقريبا 

  . گرم می باشد ميلی گرم بر۱۱۳جاذب جهت جذب دارو 

 پليمر قالب ملکولی سازگار با آب با قابليت گزينش پذيری باال، جهت جداسازی و اندازه : نتيجه گيري

  .گيری متوکلوپراميد از سيستم های پيچيده بيولوژيکی با موفقيت سنتز شد

  

  

  

  انسانی، ادرار انسانپليمرهای قالب ملکولی، استخراج فاز جامد، متوکلوپراميد، پالسمای : هاي كليدي واژه 
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  )كربوكسي فنيل-N-)4ايميدهاي جديد شامل -پليمريزاسيون تراكمي پلي آميد
  تريمليتيميد با استفاده از تري فنيل فسفيت

 
  
  

  زاده ، محمد قلي*خليل فقيهي
   دانشگاه اراک، اراك، ايرانگروه شيمی،

  
 10/6/88: تاريخ پذيرش            5/5/87: تاريخ دريافت

  
  چكيده

ماتيک يکی از مهمتـرين پليمرهـای مقـاوم حرارتـی هـستند، کـه دارای پايـداری          پلی ايميدهای آرو  : مقدمه

هر چند دارای يک مشکل اصلی در کاربرد به عنوان پليمرهای با قابليت اجرای باال هستند                . مکانيکی خوبی می باشند   

.  آنهـا مـی باشـد      و آن هم حالليت کم در حاللهای آلی و همچنين نقطه ذوب شيشه ای باالی آنها که فرايند پـذيری                   

-ايميد، پلی اتر  -ايميد، پلی سولفون  -برای افزايش فرايند پذيری، جابجايی پلی ايميد با کو پلی ايميدها مثل پلی آميد             

  . ايميد و ديگر کو پليمرها انجام شد-ايميد، پلی استر

متهای  دارای قـس   5a-fايميـدهای   -ر اين مقاله سنتز و بررسی خواص يک سری جديد از پلی آميد            د: هدف

-)کربوکسی فنيل-N-)۴تری متيلن و هايدانتوئينی بين حلقه ايميدی در زنجير اصلی بوسيله واکنش تراکمی مستقيم              

-۲-متيـل -N در يـک محـيط شـامل تـری فنيـل فـسفيت،               4a-f با شش مشتق هايـدانتوئين مختلـف         ۳تريمليتيميد  

  .پيروليدون، پيريدين و کلسيم کلرايد گزارش شد

طيف  .خريداری شدندFluka  و Merck ،Aldrich اد مصرفی از شرکت های شيميايی مو: مواد و روشها

) DMSO–d6(در حـالل  Bruker AV  توسـط دسـتگاه  MHz۳۰۰با ميدان ) H-NMR۱(های مغناطيسی هسته ای 

طيف های جامـدات از  .  ثبت شدFT-IR  Galaxy series ۵۰۰۰طيف های مادون قرمز توسط دستگاه . ثبت گرديد

  . گرفته شده استKBrرص طريق ق

  -)کربوکسی فنيل-N-)۴بوسيله پليمريزاسيون تراکمی مستقيم  5a-fد ايميد جدي- شش پلی آميد:نتيجه        

  
  ۰۸۶۱-۲۷۷۴۰۳۱: ، تلفکسk-faghihi@araku.ac.ir: دار مكاتبات عهده*
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  با به کار بردن تـری فنيـل فـسفيت و پيريـدين بـه       4a-fهايدانتوئين  ۵و۵ استخالفات  مشتق از با شش ۳تريمليتيميد  

به وسيله واکنش تراکمی    . پيروليدون شامل کلسيم کلرايد حل شده، تهيه شد       -۲-متيل-Nعنوان عامل تراکم در حالل      

ساختمان .  توليد شد  ۲۶/۰-۶۲/۰ با راندمان باال و ويسکوزيته درونی بين         5a-fاميدها  -يک سری جديد از پليمر آميد     

خـواص  . ، آناليز عنصری، ويسکوزيته درونی و تست حالليت کامال بررسی شد          FT-IRپليمرهای توليد شده بوسيله     

   .شدبررسی ) DTG(، آناليز ديفرنسيلی )TGA( آناليز گرمايی  گرمايی پليمرها با
-N مـستقيم    با ميان واکنش تراکمـی 5a-f ايميد جديد-ر شامل سنتز چندين پلی آميداين کا: تيجه گيرين

بوسيله تری فنيـل فـسفيت و        4a-f هايدانتوئين   ۵و۵ مشتق از استخالفات      با شش  ۳تريمليتيميد  -)کربوکسی فنيل -۴(

ايـن پلـی    .  هيـه شـد   پيروليدون شامل کلسيم کلرايد حل شده، ت      -۲-متيل-Nپيريدين به عنوان عامل تراکم در حالل        

  . ايميدهای جديد قابل حل در حاللهای آلی مختلف و دارای مقاومت حرارتی خوبی بودند-آميد

  ايــن خــواص باعــث جــذابيت ايــن پليمرهــا در کاربردهــايی مثــل ســاخت پالســتيکهای مهندســی بــا کــارايی بــاال 

  . می شود

  
  
  

تريمليتيميـد، مـشتقات    -)کربوکـسی فنيـل   -N-)۴ ايميـد، -پليمرهـای مقـاوم حرارتـی، پلـی آميـد         : هاي كليدي   واژه

  .هايدانتوئين
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
  )JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي،                                                                       47

  1389 تابستان  ،76 شماره  ،20سال 
  
  

  تركيبات شيميايي بره موم ايراني مناطق مختلف  اردبيل
  
  
  

  ساسان خجسته شلماني
  دانشگاه آزاد اسالمي، آستارا ، ايران  واحد آستارا،گروه علوم دامي ، 

  رضا صلح نژاد 
  دانشگاه آزاد اسالمي، آستارا ، ايران واحد آستارا،گروه شيمي ، 

  آزاد خليلي موسوي 
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  يده  چك

بره موم منطقه اردبيل يك ماده  چسبندة تيره رنگ بوده  كه توسط زنبـوران  از روي ترشـحات  و                       : مقدمه  
  تركيـب  و  180بـيش از  .  جوانه هاي  گياهان زنده  جمع آوري شده  و آن را با موم  و قندها  مخلوط  مـي كننـد    

به نظـر مـي رسـد كـه فالونوئيـدها           .  اسايي شده است    بسياري از فعاليت هاي بيولوژيكي  در بره موم هاي  دنيا شن            
فـال  .  تركيبات اصلي  موجود در  نمونه هاي  بره موم هـستند  كـه داراي  فعاليـت هـاي  بيولـوژيكي  مـي باشـند                               

ونوئيدها فراوانند و شامل  اپي جنين ، گاالنژين ، كمپفرول ، لوتئـولين ، پينوسـمبرين ، پينواسـتروبين ، كوئرسـتين و                
  .ه مي باشندغير
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بره موم  مخلـوط شـدة    %  96 بررسي  و شناسايي تركيبات  فالونوئيدي  موجود در  محلول الكلي                 :هدف  
  .  منطقه مختلف اردبيل  3جمع آوري شده  از 
 منطقة مختلف اردبيل جهت شناسايي فالونوئيـدهاي       3محلول  الكلي بره موم مخلوط شدة        : سي  روش برر 

  .مورد بررسي  قرار گرفته است  HPLCموجود در آن  با دستگاه  

 تركيب  فالونوئيدي  مورد شناسايي قـرار گرفتنـد  كـه عمـدة آنهـا  مـشابه  الگـوي  تركيبـات                           10: نتايج  
آنهـا شـامل پينوسـمبرين ،  پينوسـمبرين چـالكون ،             . شيميايي  موجود در بـره مـوم  درخـت تبريـزي  مـي باشـند                 

كريـزين ، تكتـوكريزين  و كرومـون       پينو استروبين چالكون  ،  گاالنژين ،  اپي جنين ،              پينوبانكسين ، پينو استروبين ،    
  .  تا  از تركيبات جدا شده  ناشناخته بودند 3حدود  .  مي باشند 

 تركيبات  فالونوئيدي  شناسايي شدة  موجود در بره موم  منطقـة اردبيـل  شـامل  فالونهـا  ،       :نتيجه گيري   
 يافته ها  جالب مي باشند  زيرا تركيبات فـوق  در              اين.  فالوانونها ، فالوانولولها ،  فالونولها و  چالكونها  مي باشند             

بنـابر  .  اين فالونوئيدها  داراي  فعاليت هاي  بيولوژيكي مي باشند.  بره موم هاي  مناطق گرمسيري  يافت مي شوند     
ا اين مسئله  مي توانـد مهـم باشـد  زيـر      .  اين ،  مصرف غذاهاي  حاوي فالونوئيدها با سالمتي در ارتباط مي باشند               

  . نشان دهندة آن است كه  زنبورها  توانايي يافتن  بره موم ها را  در محيط  اطراف  دارا مي باشند 
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