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  1389 تابستان  ،76 شماره  ،20سال 
  
  

  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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