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ПЕШГУФТОР 

Мубрамӣ ва зарурияти гузаронидани таҳқиқот доир ба мавзуъ.  

Моҳияти мавзуъ. Гарчанде аз кашфи глисерол (соли 1779 аз Ҷониби Карл 

Вилгелм Шеел) анқариб 250 сол сипарӣ гардидааст, вале он сол аз сол пайваста 

таваҷҷӯҳи олимон ва муҳаққиқони зиёдро ба худ ҷалб менамояд, ки ин бесабаб 

нест. Ҳаминро зикр кардан бамаврид аст, ки имрӯз глисерол ва ҳосилаҳои 

сершумори он дар анқариб ҳамаи соҳаҳо мавриди истифода қарор доранд. Аз 

ҳамин сабаб гузаронидани таҳқиқот дар самти синтез ва табдилоти ҳосилаҳои 

хаттӣ ва сиклии глисерол яке аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб меравад. Лозим ба 

ёдоварист, ки дар байни ҳосилаҳои сиклии глисерол синтез ва табдилоти 

ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо ҷойи хоссаро ишғол менамояд ва дар асоси 

онҳо моддаҳои наве синтез карда шудаанд, ки дар соҳаҳои тибб, ҳарбӣ, ороишӣ, 

кишоварзӣ ва монанди инҳо истифода бурда мешаванд.  

Пешравии синтези органикӣ бештар ба таҳия ва баромади усулҳои нави 

интихобии истеҳсолот, ки ба маҳсулоти арзон ва дастрас асос ёфтааст, 

алоқаманд мебошад. Дар байни синфҳои гуногуни пайвастаҳои органикӣ, ки 

имрӯзҳо таваҷҷӯҳи зиёдро ба худ ҷалб кардаанд, яке аз ҷойҳои намоёнро 

ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳо ишғол мекунанд. Ин аз он сабаб аст, ки ҳамин қисми 

молекула дар доираи васеи реагентҳои органикӣ (органӣ) мавҷуд аст, ки 

фаъолияти биологӣ ва физиологӣ доранд ва дар синтези маҳини органикӣ васеъ 

истифода мешаванд. 

Таҳияи усулҳои нави нисбатан одӣ ва қулай ва тағйир додани усулҳои 

маълуми синтези пайвастаҳои дорои бақияи 1,3-диоксолан имкон медиҳад, ки як 

қатор аналогҳои синтетикии моддаҳои дар соҳҳои мухталифи илму техника 

истифодашаванда ба даст оварда шаванд, ки аксари онҳо ба таври кофӣ омӯхта 

нашудааанд. 

Сарфи назар аз шумораи зиёди корҳо, ки ба табдил додани атсеталҳои 

сиклии ивазшаванда ва ҳосилаҳои онҳо бахшида шудаанд, зарфияти 

(потенсиали) синтетикӣ ва биологии ин пайвастаҳо ҳанӯз дар дараҷаи зарурӣ 

мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст.  
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Ҳамин тариқ, синтез ва таҳқиқи ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар асоси 

ҳосилаҳои глисерол дорои аҳамияти муҳими илмӣ буда, имкон дорад, ки дар 

байни ин пайвастаҳои синтезшуда моддаҳои фаъоли биологӣ ва моддаҳои дорои 

хосиятҳои муҳим пайдо карда шаванд. 

ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 

Дар рушди химияи пайвастаҳои карбо- ва ҳетеросиклӣ корҳои бузурги 

олимони барҷастаи химия Раҳмонқулов Д.Л., Кимсанов Б.Ҳ., Зефиров Н., 

Злотский С.С., Зорин В.В., Ролник Л.З., Кантор Е., Султанова Р.М., Клеттер Е.А., 

Арбузова Т.В., Гиниятуллина Е.Х., Тимофеева С.А., Казакова А.Н., Михайлова 

А.Н., Богомазова А.А., Бадовская Л.А., Собиров С.С. ва бисёр дигар муҳаққиқон 

саҳми намоён гузоштаанд ва мактабҳои илмии онҳо то ҳол дар самти синтез ва 

омӯзиши хосиятҳои мухталифи ҳосилаҳои сиклии глисерол корҳои зиёдро анҷом 

медиҳанд.  

Мақсади таҳқиқоти мазкур.  Синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои 

дар як замон дорои бақияи ҳам пиридазин ва ҳам полисиклҳо, муайян кардани 

собитаҳои физикию химиявӣ ва хосиятҳои биологии баъзе намояндаҳои онҳо, 

тасдиқи сохт ва структураҳои пайвастаҳои синтезшуда ва таҳияи методикаи 

ҳосилкунии ин пайвастаҳо дар шароити озмоишгоҳ (лаборатория).  

Барои расидан ба ҳадафи рисолаи диссертатсионӣ вазифаҳои зерин ҳал 

карда шуданд: 

-таҳқиқи шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои глисероли дорои 

бақияи пиридазин; 

- таҳияи методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар асоси 

ҳосилаҳои диолии глисерол ва эпоксипропанҳо бо фурфурол; 

- муайян кардани шароити реаксионии таъсири мутақобилаи ҳосилаҳои 

нави 1,3-диоксоланҳо бо анҳидриди кислотаи маленат; 

-омӯзиши шароити гузариши реаксияи байни ҳосилаҳои анҳидриди 

эндоксифталии 1,3-диоксоланҳо бо ҳидразинсулфат; 
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-таҳлили спектралии моддаҳои нави синтезшуда ва муайян кардани 

собитаҳои физикию химиявии онҳо бо истифодаи асбобҳои спектралии 

замонавӣ; 

-ҷустуҷўи соҳаҳои истифодаи амалии баъзе намояндаҳои моддаҳои 

синтезшуда, омўзиши хосиятҳои фармакологӣ ва физиологии онҳо. 

Навоварии илмии таҳқиқот. Синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои 

дар як замон дорои бақияи ҳам пиридазин ва ҳам полисиклҳо то айни замон 

мавриди омӯзиши дақиқ ва ҳамаҷонибаи мутахассисон қарор нагирифта буд. 

Таҳқиқоти мазкур имкон дод, ки доираи системаҳои ҳетеросиклӣ ва 

полиҳетеросиклӣ дар асоси ҳосилаҳои глисерол васеъ карда шуда, молекулаҳои 

дар як замон дорои бақияи якчанд моддаҳои фаъоли биологӣ ба даст оварда 

шавад. Ин ҳолат аз муҳиммияти баланди илмӣ ва моҳияти калони мавзӯи 

таҳқиқотии мазкур дарак медиҳад. Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқоти 

ҳамаҷониба ба чунин дастовардҳои илмӣ ноил гардидем: 

➢ аввалин маротиба шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои 

глисероли дорои бақияи пиридазин таҳқиқ карда шуд; 

➢ нахустин бор методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар 

асоси ҳосилаҳои диолии глисерол ва эпоксипропанҳо бо фурфурол таҳия ва 

вобастагии баромади моддаҳои нав аз шароити гузаронидани раванд муқаррар 

гардид; 

➢ шароити раванди таъсири мутақобилаи ҳосилаҳои нави 1,3-

диоксоланҳо бо анҳидриди кислотаи маленат муайян карда шуд; 

➢ бори нахуст собит карда шуд, ки зимни реаксияи байни ҳосилаҳои 

анҳидриди эндоксифталии 1,3-диоксоланҳо бо ҳидразинсулфат омехтаи ҳам 

эндоксифталазиндион ва ҳам диҳидроксиэндоксифталазин ҳосил мешаванд; 

➢ ҳамагӣ 47 ҳосилаҳои нави глисерол синтез карда шуда, сохт, таркиб, 

структура ва тозагии онҳо бо истифодаи асбобҳои спектралии замонавӣ собит 

карда шуданд; 

➢ дар натиҷаи омўзиши хосияти фармакологӣ муайян карда шуд, ки 

намояндаҳои нави ҳосилаҳои 1,3-диоксолан дорои заҳрогинии паст буда, дорои 
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хосиятҳои гипотензивӣ, антикоагулянтӣ, ситотоксӣ ва фаъолияти зиддимикробӣ 

мебошанд; 

➢ фаъолнокии метаболии баъзе ҳосилаҳои глисерол ба варамкунӣ, 

сабзиш, рушди майсаҳо ва решачаҳои ҷанинии навъҳои гандуми “Ватан” ва 

“Наврӯз” муқаррар гардиданд; 

➢ барномаи пешгӯии компютерӣ (системаи PASS) нишон дод, ки дар 

байни моддаҳои ба даст овардашуда доруҳои потенсиалии биологии фаъоли 

дорои доираи васеи таъсири физиологӣ, яъне  хусусиятҳои гербисидӣ ва 

пешбарандаи нашъунамо пайдо шудаанд.  

Методология ва усулҳои тадқиқот. Методологияи таҳқиқот аз омӯзиши 

усулҳои ба даст овардани пайвастаҳои гуногун дар асоси реаксияҳои 

эпихлорҳидрин, диҳидроксипиридазин, хлорпиридазин, N,N-диалкиламинҳо, 

N,N-диалкиламиноэтанолҳо, ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳо ва дар асоси онҳо ҳосил 

кардани полисиклҳои дорои бақияи фталанҳидрид, фталазин ва фталазиндион 

иборат буд. Усулҳои зерини таҳқиқот истифода шуданд: 

- таҳлили миқдори омехтаи реаксия ҳангоми таҳқиқот бо хроматографияи 

газу моеъ гузаронида шуд; 

- хроматографияи маҳинқабат барои муайян кардани ҷузъҳои алоҳидаи 

ҳангоми реаксия ҳосилшуда истифода шуд; 

- муқаррар намудани сохти пайвастаҳои алоҳида дар асоси усулҳои 

хромато-массспектрометрия (Хроматек-Кристалл-5000.2), спектроскопияи Н1 

РМЯ, спектроскопияҳои ИС, УБ ва масс-спектроскопия гузаронида шуд.  

Самтҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодгардида: 

➢ таҳияи методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо ва дар 

асоси онҳо ҳосил кардани полисиклҳои дорои бақияи анҳидриди кислотаи фталӣ 

(фталат), диҳидроксипиридазин ва пиридазиндион; 

➢ муайян кардани таъсири омилҳои мухталиф (таносуби моддаҳои 

таъсиркунанда, ҳалкунанда, катализатор, ҳарорат ва монанди инҳо) ба баромади 

ҳосилаҳои ҷадиди 1,3-диоксоланҳои дар як замон дорои бақияи ҳам пиридазин 

ва ҳам полисиклҳо; 
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➢ собит кардани сохт, таркиб, структура ва тозагии ҳосилаҳои нави 

сиклии глисерол бо истифодаи асбобҳои спектралии замонавӣ; 

➢ таҳқиқи хосиятҳои фармакологии баъзе ҳосилаҳои нави 1,3-

диоксоланҳо; 

➢ омӯзиши таъсири ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳо (М-1, М-2, М-3, М-4, М-

5, М-6) ба миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ дар майсаҳои гандуми навъҳои 

“Ватан” ва “Наврӯз” дар зинаҳои ибтидоии рушду нумӯъ. 

         Таъйиди (апробатсияи) диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи 

натиҷаҳои он. Эътимоднокии натиҷаҳои пешниҳодшуда тавассути истифодаи 

усулҳо ва усулҳои исботшуда, инчунин аслӣ таъмин карда шуд. Дар таҷҳизоте, 

ки аз озмоиши давлатӣ гузаштааст, таҳқиқоти таҷрибавӣ гузаронида шуд. 

Натиҷаҳои санҷишҳои биологӣ дар миқдори кофӣ якчанд маротиба такрор 

кардан ба даст оварда шуданд. Натиҷаҳои татқиқот чандин маротиба дар 

конференсияҳои байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи “Вазъи муосири 

алоқамандии илм бо истеҳсолот ва рушди инноватсионии иқтисодиёт” (бахшида 

ба ҷашнгирии 30-солагии XVI сессияи Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

10-солагии ташкилёбии Филиала ДМТТ “МИСиС” дар ш. Душанбе) (Душанбе, 

2022); “Химияи ҳосилаҳои глитсерин: синтез, хосиятҳо ва самтҳои 

истифодабарӣ”, бахшида ба соли байналмилалии химия ва хотираи д.и.к., 

профессор, узви вобастаи АИ ҶТ Кимсанов Б.Х. (Душанбе, 2021); мизи гирди 

ҷумҳуриявии илмию амалӣ бахшида ба 75 –солагии профессор Усмонов Р., ба 

ҷашнҳои «5500-солагии Саразми бостонӣ», «700-солагии шоири барҷастаи тоҷик 

Камоли Хуҷандӣ» ва «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ 

ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» (Душанбе 2020); 

конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Асосҳои рушд ва 

дурнамои илми химия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе-2020);  

конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ (бо иштироки олимони хориҷӣ) дар 

мавзўи «Истифодаи технологияи навин дар таълими фанҳои табиӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ» 

бахшида ба 150-солагии ҷадвали даврии элементҳои химиявии Д.И. Менделеев 



12 
 

(Душанбе – 2019); конференсияии Байналмиллалии «Пайвастагиҳои комплексӣ 

ва ҷамбаҳои истифодаи онҳо» (Душанбе-2018); конференсияи ҷумҳуриявии 

илмию амалӣ бахшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди 

устувор, солҳои 2018-2028», «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», 140-

солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ"  ва "70-солагиии Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон" (Душанбе-2018); конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ  

дар мавзӯи «Мушкилоти истифодаи усулҳои муосири физикӣ ва химиявии 

таҳлил ва омӯзиши маводҳо» (Душанбе 2018);  конференсияи ҷумҳуриявии 

илмию амалӣ   ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «20-солагии Рўзи 

ваҳдати миллӣ» ва «Соли ҷавонон», (Душанбе-2017); конференсияи 

ҷумҳуриявии илмию амалӣ  ҳайати омӯзгорон ва кормандони ДМТ бахшида ба 

«25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Душанбе-2016); 

конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ  «Дуромад ва инкишофи илми муосир 

оид ба нанохимия, нанотехнология ва синтези моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ 

фаъол» (Душанбе-2015) муаррифӣ ва муҳокима карда шудаанд. 

  Интишори натиҷаҳои диссертатсия: Аз маводи рисола 20 кор аз чоп 

баромадааст, аз он ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чоп 

шудаанд. 

Саҳми шахсии муаллиф дар мураттабсозии натиҷаҳои асосӣ дар самти 

татқиқот, дар ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли вазифаҳои гузошташуда, гузаронидани 

таҷрибаҳо, таҳлили натиҷаҳо ва асосноккунии онҳо, нашри мақолаҳо ва 

маърӯзаҳо, инчунин дар тавсиф ва мураттабсозии самтҳои асосӣ ва хулосаҳои 

рисола ифода мегардад. 

Ҳаҷм ва сохтори рисола. Кори илмӣ дар ҳаҷми 144 саҳифаи матни 

компютерӣ тартиб дода шудааст. Он аз сарсухан, маълумоти сарчашмаҳо, 

муҳокимаи натиҷаҳо, қисми таҷрибавӣ, хулосаю пешниҳодот иборат буда, 11 

ҷадвалҳо ва 41 расм дорад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда 179 сарчашма, аз он 

ҷумла 48 сарчашмаро бо забонҳои хориҷӣ дар бар мегирад.  
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БОБИ 1. ТАФСИРИ АДАБИЁТ 

1.1. УСУЛҲОИ СИНТЕЗИ  ҲОСИЛАҲОИ 1,3-ДИОКСОЛАНҲО 

Таҳлили ҳамаҷонибаи адабиётҳои ватанию хориҷӣ нишон медиҳанд, ки 

дар байни ҳосилаҳои сиклии пайвастаҳои органикї ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳо 

мавқеи хосаро ишғол менамояд. То ҳол усули мухталифи баромади ҳосилаҳои 

1,3-диоксоланҳо маълуманд.  Дар байни онҳо усули синтези ҳосилаҳои 1,3-

диоксоланҳо аз диолҳо ва пайвастаҳои эпоксидӣ бо таъсири алдеҳиду кетонҳо 

бештар маълум мебошанд. Аз маълумоти адабиёт бармеояд, ки 

баҳамтаъсиркунии глисерол бо формалдеҳид ба ҳосилшавии омехтаи 5-окси-1,3-

диоксан ва 4-метилол-1,3-диоксолан оварда мерасонад. Дар ҳароратҳои аз 00С 

паст бештар  5-окси-1,3-диоксан ва дар ҳароратҳои  аз 00С баландтар - метилол-

1,3-диоксолан  ҳосил мегардад. Ҳангоми 1800С ҳалқаҳои шашузва дар омехтаи 

реаксияӣ умуман вуҷуд надоранд. Тахмин карда мешавад, ки дар ин реаксияи ба 

гуруҳҳо ҷудошавӣ (гуруҳбандӣ)-и зерин: дар ҳарорати паст- ҳалқаи панҷузва ва 

шашузва, дар ҳарорати баланд шашузва ба панҷузва рух медиҳад [1]: 
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Дар айни замон 1,3-диоксанҳо ва гем-дихлорсиклопропанҳо дар саноати 

нафту химия ҳамчун иловаи сӯзишворӣ васеъ истифода бурда мешаванд. Сабаби 

ин мавҷудияти реагентҳои ибтидоӣ: олефинҳо,  диенҳо, полиолҳо (диолҳо, 

глисерол ва ғайра), аминҳо ва васеъ истифода бурдани ин пайвастаҳо дар 

синтези моддаҳои сурфактант, иловаҳои равған ва полимерҳо, ингибиторҳои 

зангзанӣ, пластификаторҳо, доруҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъол ва ғайраҳо 

мебошад [2,3]. 

Реаксияи атсетализатсияи глисерол бо алдеҳидҳои мувофиқ роҳи 

содатарин ва маъмултарини ба даст овардани атсеталҳои сиклии триол дар 

синтези органикӣ мебошад [4, 5]. 

Атсетализатсияи полиолҳо бо пайвастаҳои карбонилӣ дар иштироки 

катализатори кислотагӣ усули универсалии ҳосил кардани 1,3-диоксоланҳо ва 

1,3-диоксанҳо мебошад. Атсеталҳо ҳамчун ҷузъҳои сӯзишвории моторӣ 

таваҷҷӯҳи мустақим доранд ва нишондиҳандаҳои экологии онҳоро тавассути 

баланд бардоштани гармии сӯзиш ва зиёд кардани шумораи октанҳо ва сетанҳо 

беҳтар мекунанд. Атсеталҳои спиртҳои бисёратомӣ (пентаэритритол ва 

аналогҳои он) инчунин ҷузъҳои равғанҳои молиданӣ дар ҳарорати паст 

мебошанд. Ҳосилшавии ҳосилаҳои ин моддаҳо бо истифода аз катализаторҳои 

кислотаҳои навъҳои гуногун, ҳам системаҳои якхела (кислотаҳои органикӣ) ва 

ҳам системаҳои ҳетерогенӣ (катионитҳо, анионивазкунандаҳо, сеолитҳо) ба амал 

меоянд [6–10].  

Дар шароити ҳамшабеҳи реаксия, таъсири мутақобилаи глисерол бо 

бензалдеҳид боиси пайдоиши омехтаи ду изомер мегардад: сис- ва транс-

конфигуратсияҳои 2-фенил-4-ҳидроксиметил-1,3-диоксолан (а) ва 2-фенил-5-. 

ҳидроксиметил-1,3-диоксан (b) [11, 12]: 
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Маълумоти спектри РМЯ-и протонии пайвастаҳои (а) ва (b) нишон 

медиҳад, ки таносуби ҳалқаҳои панҷ- ва шашузва мутаносибан 6:1 буда, дар 

ҳарду ҳолат шакли конфигуратсияи  cis назар ба транс- 1,2-1,3 маротиба зиёд ба 

вуҷуд меояд [13 ]. 

Таъсири мутақобилаи этантриол бо параформалдеҳид дар толуол ё дар 

ҳузури кислотаи сулфат (сулфур) боиси ҳосилшавии 5-этил-5-ҳидроксиметил-

1,3-диоксан мегардад [14]. 

Дар таҳқиқотҳои гуногун атсеталҳои сиклиро дар натиҷаи реаксияҳои 

байни алдеҳидҳо ё кетонҳо бо спиртҳо дар ҳузури кислотаҳои гуногуни Люис, аз 

қабили SnCl4 [15], RuCl3 [16], AlCl3 [17], FeCl3 [18] ва ғайра ҳосил кардаанд. 

Кислотаҳои Люис метавонанд ҳамчун агентҳои хушккунанда амал кунанд. 

Реаксияро ҳам бе ширкати ҳалкунанда ва ҳам дар ҳузури он гузаронидан мумкин 

аст. Баромади ҳосилаҳои 1,3-диоксолан бо истифода аз катализатори A1C13 [17] 

дар ҳузури тетрахлориди карбон дар ҳарорати 40–80°C дар давоми 5 соат аз 36% 

то 88% мебошад. 
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Ҳамин тариқ, муаллифон [19-21] усули ҳосил кардани «сол-кетал» -2,2-

диметил-4-ҳидроксиметил-1,3-диоксоланро дар иштироки БЭA, MФИ, ФAУ 

таҳия кардаанд. Муайян карда шуд, ки сеолити БЭА ва сеолити иерархии MP1 

фаъолияти баланди каталитӣ нишон медиҳанд, ки баромади кетали мақсаднок 

85%, интихобӣ қариб 100% буд.  

Тайи солҳои охир, тибқи нишондоди адабиёт [22], як қатор катализаторҳои 

полимерии бо кислотаи Люис пайвастбуда аксар вақт барои синтезҳои гуногуни 

органикӣ истифода мешаванд. Таҷрибаҳо нишон доданд, ки ин катализаторҳои 

металлорганикӣ ба қадри кифоя фаъолият ва устуворӣ доранд ва онҳоро якчанд 

маротиба истифода бурдан мумкин аст. Хлоридҳои қалъагӣ, титан, оҳан ва ғайра 

ҳамчун кислотаҳои Люис амал мекунанд ва полимерҳои маъмултарин 

ҳамполимерҳои стирол ва дивинилбензол мебошанд. Аммо муаллифи [23] собит 

намуд, ки чунин катализаторҳо нисбат ба кислотаҳои минералӣ хеле гаронтаранд 

ва истифодаи онҳо дар саноат мувофиқи мақсад нест. 

Барои ҳосилкунии ҳосилаҳои фаъоли биологии 1,3-диоксоланҳо 

конденсатсияи (тарокумӣ) 3-хлорпропандиол-1,2 бо алдеҳидҳоро истифода 

мебаранд [24]: 

 

 Реаксияи 2-арилоксиметилоксиранҳо бо кислотаҳои сеҳалогенсирко, дар 

қатори маҳсулоти пайвасткунӣ, инчунин, маҳсулоти гуруҳбандии охирин-

диоксоланҳои мувофиқро медиҳад, ки миқдори онҳо бо баландшавии ҳарорат ва 

зиёдшавии электроманфияти ҳалогенҳо бештар мегардад [25]. 

 Баҳамтаъсиркунии бензосехлорид бо α-моно- ва α,γ-дихлорҳидринҳо 

тавассути хлорҳидринҳои ОН-гуруҳҳои якума ва дуюма гузашта, 

бензилиденхлорид ва α,α-дихлордифенилметан бо охиринҳо  атсеталҳои сиклӣ 

ва сершохаро ҳосил менамоянд [26]. 
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 Хосиятҳои атсеталҳои сиклӣ дар асоси алдеҳиди малонӣ омӯхта шудаанд 

[27]. Конденсатсияи 2-метилоксиглисеролро бо пайвастаҳои карбонилӣ [28)], 

карбонати глисеролро бо гексафторатсетон истифода намуда, синтези шаклҳои 

гуногуни атсеталҳои сиклиро пешниҳод намуданд. 

Маълум аст, ки глисерол дар иштироки толуол ҳамчун интиқолдиҳандаи 

об метавонад бо кетонҳои гуногун ба реаксия дохил шавад [29]. Муаллифони 

[30] n/BM5-75-ро ҳамчун катализатори кислотагӣ пешниҳод карданд ва атсетали 

панҷузваи сиклиро дар давоми 20 соат бо баромади 89% бидуни ҳосилшавии 

изомери сиклии шашузва ба даст оварданд. 

Дар кори [31] муносибати нав ба синтези биодизел дар асоси алкоҳолизи 

триглисеридҳо дар якҷоягӣ бо атсетализатсияи глисерол бо пайвастаҳои 

карбонилҳои хурдмолекулӣ таҳия карда шудааст. 

 Аз ҷониби муаллифи [32] муайян карда шуд, ки маҳсули сиклизатсияи 2(2'-

хлорэтоксиметил)оксиран зери таъсири NaOH ҳангоми гармкунӣ 2-оксиметил-

1,4-диоксан мебошад, ки зери таъсири PCl3
 ба 2-хлорметил-1,4-диоксан табдил 

меёбад: 

 

Бо истифода аз реаксияи фурфурол бо эпихлоргидрин қонуниятҳои 

таъсири омилҳои гуногун ба раванди байниҳамдигарии пайвастаҳои карбонилӣ 

бо оксиран муқаррар карда шуданд, ки дар бораи ин реаксия тасаввурот пайдо 

карда, усули синтези мувофиқ барои ба даст овардани фуранҳои 2,4- ивазшудаи 

1,3-диоксоланҳои сохторҳои гуногун имкон дод [33]. 

О-ҳосилаҳои сиклии глисерол ба табдилоти гуногун дучор мешаванд. 

Муқаррар карда шуд, ки бо ширкати тозилати пиридин ҳидролизи диоксоланҳо 

бо осонӣ мегузарад [34]. 
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Дар кори [35] тарзҳои тайёр кардани атсеталҳои сиклии 2,3-бутандиол ва 

1,2-пропандиол омӯхта шудаанд. Маҳсулоти натиҷавӣ ҳамчун ҳалкунандаҳои 

эҳтимолии аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ҷузъҳои бензин баррасӣ карда мешаванд. 

Ҳамчунин қатори аминоҳосилаҳои 1,3-диоксолан дар асоси 

диаминоспиртҳо бо радикалҳои аллилӣ ва фурфурол ҳосил карда шуданд. 

Конденсатсияро бо иштироки поташи беоб гузарониданд. Муайян карда шуд, ки 

гузаронидани раванд ҳангоми 20-220С дар тӯли 48 соат ба ҳосилшавии 55-60% 

маҳсулоти мақсаднок оварда мерасонад [36]. 

Имконияти синтези ҳосилаҳои 1,3-диоксолан тавассути баҳамтаъсиркунии 

диаминоспиртҳо бо сеэтилортоформиат нишон дода шуд. Муқаррар карда шуд, 

ки ҳангоми таносуби молии маводи ибтидоӣ 1:1 ва гузариши реаксия дар ҳудуди 

ҳароратии 130-1350С дар фосилаи вақти 1,5-2 соат гузариши осони конденсатсия 

таъмин мегардад ва баромади маҳсули мақсаднок 70-75%-ро ташкил медиҳад 

[37]. 

 Инчунин реаксияҳои дигари аминоспиртҳои ивазшуда бо пайвастаҳои 

карбонилӣ бо мақсади синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксолан омӯхта шудааст 

[38]. 

 

 Бо мақсади тасдиқи сохти ҳосилаҳои 1,3-диоксолан таҷзияи онҳо зери 

таъсири зарбаи электронӣ мавриди омӯзиш қарор гирифт [39]. 

Роҳҳои гуногуни синтез, тасдиқи сохт, қобилияти реаксионӣ ва соҳаҳои 

амалии истифодаи 1,3-диоксоланҳо ва ҳосилаҳои онҳо ба таври муфассал дар 

кори [40] баён карда шуданд. 
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Диоксоланҳоро дар асоси глисерол ба сифати мавод барои синтези маҳини 

(ҳассоси) органикӣ [41], барои ҳосилкунии моддаҳои фаъоли биологӣ истифода 

менамоянд. 

Дар асари [42] механизми таъсири мутақобилаи глисерол ва атсеталдеҳид 

оварда шудааст, ки дар натиҷаи конденсатсия ҳосилшавии 4 маҳсулоти изомерӣ 

мушоҳида мешавад: сис- ва транс-5-ҳидрокси-2-метил-1,3-диоксан ва -4-

ҳидроксиметил-2-метил-1,3-диоксолан. 

Дар шароити катализи байнифазавӣ аз ҷониби муаллифони [43] реаксияи 

2,2-диалкил-4-ҳидрокисметил-1,3-диоксоланҳо ва ҳалогенҳосилаҳо  бо 

ҳосилшавии эфирҳои сода гузаронида шуд. Аз ҷониби онҳо инчунин як усули 

нави ҳосилкунии эфирҳои содаи сикли диоксоландошта пешниҳод гардид, ки аз 

2,2-ҳосилаҳои  4-ҳидроксиметил-1,3-диоксоланҳо ва хлорҳидринҳо бармеояд. 

Синтези эфир 70%-ро нисбати субстрат ташкил дод. 

Бо мақсади беҳгардонии раванди ҳосилкунии эфирҳои сода дар асоси 4-

хлорметил-1,3-диоксолан ва 4-ҳидроксиметил-1,3-диоксолан муаллифони [44] 

омӯзиши як қатор параметрҳоро гузарониданд, ки ба синтези маҳсулот таъсир 

мерасонад. 

Инчунин усулҳои дигари ҳосилкунии ин пайвастаҳо маълум мебошанд. 

Яке аз онҳо ба баҳамтаъсиркунии α-оксидҳои алкенҳо бо алдеҳидҳо ва кетонҳо  

дар иштироки этилэфирати фториди бор, SnCl4 [45] ё FeCl3 асос ёфтааст [46]. 

Муаллифони [47] конденсатсияи 1,2,4-бутантриолро бо формалдеҳид дар 

бензол дар ҳарорати 80°С дар ширкати катиони КУ-2 омӯхтанд. Дар ҳамон 

шароит, реаксияи триол бо атсетон ба ягона маҳсулот - 2,2-диметил-4-

ҳидроксиэтил-1,3-диоксолан оварда расонид: 
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Механизми реаксияи ҳосилкунии 1,3-диоксоланҳо аз α-оксидҳои алкенҳо 

бо иштироки кислотаҳои апротонӣ дар [48] баён шудааст. 

Эфирҳои винилалкилӣ ҳангоми баҳамтаъсиркунӣ бо глисеролҳо [49], 

омехтаи 1,2- ва 1,3-атсеталҳои сиклии глисеролро ҳосил менамоянд. Ҳол он ки 

изомери 1,2- нисбат ба изомери 1,3- бештар ҳосил мешавад. Ин ҳолат бо 

наздикшавии фазогии β-ОН гуруҳҳо дар реаксия бо гуруҳҳои винилӣ фаҳмонида 

мешавад. 

Эфирҳои арилпропаргилӣ дар иштироки системаи каталитии BF3-HgO бо 

этиленгликол ба ҳам таъсир намуда, 1,3 – диоксоланҳои мувофиқро ҳосил 

мекунанд [50]. 

Ҳамин тавр, реаксия бо спирти пропаргилӣ бо мақсади синтези 2,5-

диметил-2,5-бис(2-пропинилокси)-1,4-диоксан [51] гузаронида шуд. 

Диоксоланҳои фтордор дар асоси октафторбутилен, этиленгликолу 

глисерол [52] ва диоксоланҳои бромдор аз эфири глисидии спирти 2-бромаллилӣ 

[53] ҳосил карда шуданд. 

 Як қатор диоксоланҳо дар асоси глисерол, монохлорҳидринглисерол ва 

алдеҳилди салитсилии он синтез карда шуданд. Ҳангоми баҳамтаъсиркунии 

минбаъдаи маҳсули реаксияҳо бо метилизосианат карбаматҳои дахлдор ҳосил 

гардид [54]. 

Зимни баҳамтаъсиркунии 3-хлорпропан-1,2-диол бо бензалдеҳид ва 

коркарди минбаъдаи маҳсули он бо диметиламин сис- ва транс-4-

диметиламинометил-2-фенил-1,3-диоксоланҳо синтез карда шуданд, ки 

йодметилатҳои онҳо дорои хосияти парасимпатологӣ мебошанд [55]: 
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Ба воситаи реаксияи транс-атсетилизатсияи атсеталҳои омехтаи ҳосилаҳои 

диметилкарбамат глисеролро синтез карданд [56]. 

Ин пайвастаҳо бо баҳамтаъсиркунии карбонати глисерол ба RCH(OC2H5)2 

ва коркарди минбаъдаи маҳсули ҳосилшуда бо диамин ба даст оварда шуд [57]. 

Реаксияҳои баъзе эфирҳои глисидии хушбӯй бо кислотаҳои 

сеҳалогенсирко имконияти синтези ҳосилаҳои 1,3-диоксоланро бо роҳи таҷдиди 

гуруҳбандии маҳсули ин баҳамтаъсиркунӣ фароҳам овард [58]. 

Синтези ҳосилаҳои 2-дихлорметил-1,3-диоксолан бо истифода аз 

радиатсияи оташдонӣ (кӯрагӣ, печи) дар [59] оварда шудааст. 1,3-диоксоланҳои 

мобайнӣ тавассути шуоъҳои микромавҷҳо бо гликол дар ҳарорати хона дар 

ҳузури CuSO4-и  беоб ба даст оварда шуданд. Ҳосилаҳои 2-дихлорметил-1,3-

диоксолан бо истифода аз бромиди триэтилбензиламмоний - TЭБА ҳамчун 

катализатор барои интиқоли фазаҳои карбенҳо синтез карда шуданд.  

Муаллифони [60, 61] усули ҳосил кардани 1,3-диоксоланҳои аз ҷиҳати 

энантиомерӣ тоза ва ратсемӣ бо роҳи реаксияи салитсилалдеҳид бо диолҳои дар 

фурӯш дастрасро пешниҳод карданд. 

Усули синтези 1,3-диоксоланҳо тавассути оксидкунии гуруҳи эпоксиддори 

2,2-диалкил-4-аллилоксиметил-1,3-диоксоланҳо бо перкислотаҳо ҳангоми 00С 

дар муҳити ҳалкунандаи инертӣ (коҳилӣ) пешниҳод гардид [62]. 

Ҳангоми мавҷудияти гурӯҳҳои винилӣ дар эпоксипайвастаҳо, 

конденсатсияи онҳо бо алдеҳидҳои носер (номашбоъ) бо иштироки робитаи С=С 

мегузарад ва ба ҳосилшавии эпоксипайвастаҳои қатори деҳидропиранӣ меоварад 

[63]. 



22 
 

Ҳамин тариқ, 1,3-дихлорҳидринглисеролро истифода намуда, бо мақсади 

ҷустуҷӯйи депрессантҳои системаи марказии асаб як қатор аминоспиртҳо дар 

асоси маҳсули мобайнии бензодиоксан-1,4-ил-2-этиленоксид ҳосил карда 

шуданд [64]. 

Бо роҳи конденсатсияи карбонати глисерол бо ҳексафторатсетон 

диоксоланҳои мувофиқ ҳосил карда шуданд, ки ба сифати маводи оромкунанда 

пешниҳод гардиданд [65]. 

Мономерҳои акрилиро бо сиклҳои диоксолан тавассути конденсатсияи 

глисидилакрилатҳо бо кетонҳо дар иштироки катализатори кислотагӣ ҳосил 

менамоянд [66]. 

Диоксоланҳои дорои амино- ва нитрогуруҳро ба воситаи реаксияи Манних 

бо истифодаи динитроспиртҳо ва аминопропандиол-1,2 ва атсетилизатсияи 

минбаъдаи маҳсули реаксия ҳосил мекунанд [67]. 

Барои тайёркунии маводи нави доруворӣ синтези диоксоланҳо дар асоси 

ҷойивазкунандаҳои пиперидин аҳамияти калон доранд. Ин пайвастаҳо дорои 

хосияти аналгетикӣ, рагкашӣ буда, ба системаи марказии асаб таъсир 

мерасонанд [68]. 

Дар иштироки катализаторҳои кислотагӣ баҳамтаъсиркунии глисерол бо 

атсеталҳо ё атсеталдеҳидҳо бо ҳосилшавии димери атсетали глисерол оварда, 

пиролизи моддаи охирин (NaH2PO4) ба ҳосилшавии глисеролатсетали винилӣ 

моварад [69]. 

Таҳқиқи атсеталҳо ва кеталҳои ҳосилшуда дар асоси α-монохлорҳидрини 

глисерол, атсетон ва бензалдеҳид нишон дод, ки мавҷудияти гуруҳҳои атсеталҳо 

ва кеталҳо устувории атоми хлорро дар пайвастаҳо зиёд менамояд [70]. 

Ҳангоми таҳқиқи реаксияи байни эфири бис (2,3-эпоксипропилӣ) (1) ва 

бутанол дар шароити катализи асосӣ муайян гардид, ки сиклизатсия то ба охир 

намегузарад ва дараҷаи сиклизатсия аз ғализати спирт, қутбнокии муҳит вобаста 

буда, аз ҳарорат қариб ки вобастагӣ надорад. Майли пасти диэпоксиэфири (1)-ро 

ба сиклизатсия эҳтимолан метавон бо майли чархзании баланди гуруҳҳои 

эпоксидӣ дар атрофи робитаи С-О-С дар (1), ки ба пайдоиши изомери трансоидӣ 
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(1) ба сиклизатсия майлнадошта фаҳмонид. Ба ин нигоҳ накарда, ҳангоми 

катализи ишқорӣ дар муҳитҳои қутбӣ метавон ба сиклизатсияи баланд муяссар 

гардид. Дар ҳоле ки катализаторҳои кислотагӣ ба ҳосилшавии маҳсули 

сиклизатсияи 2-ҳидроксиметил-6-бутоксиметил-1,4-диоксан (II) умуман 

намеоваранд [71]. 

Пайвастаи (II) инчунин аз сис- ва транс-2-оксиметил-6-бромметил-1,4-

диоксанҳо ҳосил гардид, ки дар навбати худ бо сиклизатсияи эфири 

моноаллилии глисерол таҳти таъсири атсетати симоб бо усули А.Н. Несмеянов 

синтез карда шуд [72]. 

Инчунин дар асари [73] оид ба синтез, табдилот ва омӯзиши стереохимияи  

2,5-диивазшудаи-1,4-диоксан маълумот дода мешавад. 

Бо мақсади синтези пайвастаҳои дорои фаъолияти антигелминтӣ эфирҳои 

атсетилении глисерол бо истифодаи 2,2-диметил-4-оксиметил-1,3-диоксан 

синтез карда шуданд [74]. 

Диоксолани носери (номашбоъи) фтордор, ки хеле маводи ҷолиб аст, дар 

асоси табдилоти зерин ҳосил карда шудааст [75]: 

 

Усули ҳосилкунии ҳосилаи хлордори 1,3-диоксолан бо роҳи 

баҳамтаъсиркунии полипропилкарбонат ба эпихлоргидрин дар иштироки 

кислотаи Люис пешниҳод гардид [76]. 
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Инчунин оид ба синтези 2,2-диметил-4-ҳидроксиметил-1,3-диоксолан дар 

асоси конденсатсияи глисерол бо атсетон дар иштироки катализаторҳои п-

толуолсулфокислота, HCl, H2SO4 маълумот дода мешавад. Мутаассифона, 

синтези маҳсулоти реаксия дар ин маврид аз 

 29 % бештар нест [77]. 

Ҳангоми баҳамтаъсиркунии α-монохлорҳидрини глисерол бо тионҳо дар 

иштироки кислотаи сулфосалитсил дар маҳлули толуол қатори 2-метил-2(2ʹ-

алкилтиоэтил)-4-хлорметил-1,3-диоксоланҳо синтез карда шуд, ки коркарди он 

бо барзиёдатии дукаратаи амини дуюма ба ҳосилшавии аминоҳосилаҳои 

мувофиқ  оварда расонид [78,79]. 

Дар асоси реаксияи фурфуроли 5-ивазшуда бо эпихлоргидрин дар 

иштироки катализатори кислотаи апротонӣ, як қатор ҳосилаҳои диоксолани 

дорои фаъолияти аналгетикидошта ҳосил карда шуданд [33, 80].  

 Усули муфиди ҳосилкунии 4-диалкиламинометил-2-этокси-1,3-

диоксоланҳо ҳангоми баҳамтаъсиркунии 3-диалкиламинопропан-1,2-диолҳо бо 

3-этилортоформиат мувофиқи нақшаи зерин пешниҳод гардид [81]:  

 

Инчунии сианоэтилонии ҳосилаҳои алкилиденглисеролҳо гузаронида шуд. 

Маҳсули реаксия ба сифати ҳалкунандаҳои самаранок барои ҷудокунии 

карбоҳидратҳо тавсия шуданд [82]. 

Ҳамин тариқ, маводи ибтидоиро барои синтези пайвастаҳои дорои 

фаъолиятҳои гуногуни биологӣ аз реактивҳои дар фурӯш дастрас бо баромади 

хуб гирифтан мумкин аст. 
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1.2. БАЪЗЕ     ХОСИЯТҲОИ     ХИМИЯВИИ     ҲОСИЛАҲОИ                 

1,3-ДИОКСОЛАНҲО 

Ҳалқаи диоксоланҳо гарчанде нисбатан устувор бошанд ҳам, вале бо як 

қатор моддаҳои химиявӣ ба реаксия ворид мегарданд. Аз ҷониби муҳаққиқон 

якчанд реаксияҳо бо иштироки диоксоланҳо гузаронида шуданд. Ҳидролизи  

диоксоланҳои аз эпихлорҳидрин ҳосилшуда омӯхта шудааст. Дар ин ҳолат бо 

осонӣ гузариши реаксия зери таъсири тозилати пиридин муқаррар гардид [83]. 

2-Арилдиоксоланҳо зери таъсири ҳипобромитҳо бо таҷзияи ҳалқаи 

диоксолан ва ҳосилшавии кислотаи ароматӣ оксид мешаванд [84]. 

Тайёр кардани пайвастаҳои мувофиқи дорои нитроген дар асоси 4-

хлорометил-1,3-диоксан дар [85] тавсиф дода шудааст. Барои ҳосил кардани 4-

(N-амин)-метил-1,3-диоксанҳо, таносуби эквимолии реагентҳои ибтидоӣ дар 

миқдори зиёдатии 3-каратаи триэтиламин дар ампулаи шишагини пӯшида дар 

ҳарорати 125-130 °C барои 25 соат нигоҳ дошта мешавад. Баромади аминҳои 

мувофиқи ҳетеросиклӣ вобаста ба нуклеофилии амини ибтидоӣ 30-69% аст [2]. 

Омода кардани аминоатсеталҳои дуюма ва сеюма бо истифодаи реаксияи 

N-алкилизатсияи аминҳои ибтидоӣ ва дуюма бо 4-ҳалогенметил-1,3-

диоксасиклоалканҳо ҳам дар шароити катализи байнифазавӣ ва ҳам дар сурати 

мавҷуд набудани катализатор (усули анъанавӣ) имконпазир аст [86]. 

Дар ҷараёни реаксияи 4-хлорметил-1,3-диоксолан бо маҳлули обию 

спиртии аммиак дар автоклав бо истифода аз катализаторҳои интиқоли фаза (1,3-

диоксолан-4-ил)метиламин бо баромади 55% ҳосил мешавад  [87]: 

 

Дар ҷараёни ин раванд тақсимшавии қисми 1,3-диоксолан бо ҳосилшавии 

уротропин ба амал наомада, аммо истеҳсоли амини дуюмаи 1-(1,3-диоксолан-4-

ил)метиламин ба қайд гирифта шудааст [87].  
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Истифодаи бромиди трифенилэтилфосфонии чорума (TФЭФЧ) имкон 

медиҳад, ки табдили амини аввала зиёд шавад, дар ҳоле ки набудани 

катализатори интиқоли фаза миқдори 1-(1,3-диоксолан-4-ил)метиламинро то 25-

30% зиёд мекунад. Мувофиқи маълумоти адабиёт [88], намакҳои аммонийи 

чорума ба ҳалшавии аммиак дар муҳити органикӣ мусоидат намуда, раванди 

аммонолизро ҳалогенидҳои арил ва алкил метезонанд. Инчунин қайд карда шуд 

[89], ки бромиди тетрабутиламмоний (БTБA) (NH4HCO3) ҳамчун манбаи аммиак  

самаранок мебошад. Пешниҳод гардид, ки дар байни аммиак ва анион бромиди 

метилбутиламмоний (MPA) робитаи ҳидрогенӣ ба вуҷуд меояд, ки ба туфайли 

он катализатор молекулаи NH3-ро аз фазаи газ ё обӣ ба ҳолати интиқолии фаза 

ҷудо карда, ба фаъолшавии робитаи (банди) K–H мусоидат мекунад. 

Аминонии хлоратсеталҳои спиртҳои бисёратома зери таъсири аминҳо бо 

иштироки Cu2Cl2 таҳқиқ гардидааст [90]. Инчунин оид ба усули синтези 

карбаматҳо дар асоси атсеталҳои глисерол ва спиртҳои бисёратомаи дигар 

маълумот дода мешавад [91]. 

Қатори 1,3-диоксоланҳои ивазшуда синтез карда шуда, таҷзияи онҳо зери 

таъсири LiAlH4-AlCl3 омӯхта шуд. Муқаррар гардид, ки дар ин ҳолат асосан 1,3-

диэфирҳои глисерол ҳосил мешаванд [92]. 

Тахмин мегардад, ки аз ҳисоби гуруҳи электроноаксептории CH2OR 

камшавии зичии абри электронии атоми оксиген 03 аз ҳисоби 

комплексҳосилкунӣ бо AlCl3 банди С2-О3 хеле суст мегардад. Аз ин ҷо, таҷзияи 

бештар ва ҳосилшавии иони карбонӣ мушоҳида мегардад, ки сипас LiAlH4 ба 

спирти дуюма (82%) барқарор мегардад. Таъсири гуруҳи -СН2ОR ба оксиген О 

дар натиҷаи бештар дуршавӣ хеле кам мебошад ва маҳсули ҳосилшавӣ 

кандашавии банди С2 -О1 ба миқдори хурд ҳосил мешавад [93]. 

Маълум аст, ки аминҳо дар муҳити диметилсулфоксид (DMСO) бо 

истифода аз катализатори интиқоли фазаи триэтилбензиламмоний хлорид 

(TЭБAХ) [94] хлорро дар 4-хлорметил-1,3-диоксолан иваз карда, 

аминоатсеталҳои мақсаднокро бо натиҷаҳои қобили қабул ҳосил мекунанд. 
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Атсеталҳои дар асоси α - монохлорҳидрини глисероли ҳосилшуда то 

ҳосилшавии диоксоланҳои носер деҳидрохлориронида мешаванд. 

Ҳангоми ҳидрататсияи охирин омехтаи пайвастаҳои зерин ҳосил карда 

шуд [95]: 

CH2      C       CH2OH                CH3     C       CH3OH

OH O  

Фаъолнокии бром дар реаксияҳои ҷойгирии стереоизомерҳои 2-оксиметил-

6-бромметил-1,4-диоксан бо тиомочевина омӯхта шуд. Дар ин ҳолат фаъолияти 

реаксионии гуногуни атоми ҳалоген дар вобастагӣ аз конформатсияи сис- ва 

транс-изомерҳо муқаррар карда шуд [96]. Зери таъсири реактиви Гриняр 1,3-

диоксоланҳо ба таҷзия дучор мегарданд. Муайян гардид, ки таҷзия ҳосилшавии 

асосиатсиатҳои ҳалнашавандаи мобайниро, ки аз галогениди магний ва 

атсеталҳои мувофиқ иборатанд, пешгирӣ менамояд [97]. 

Ҳангоми омӯзиши баҳамтаъсиркунии диоксоланҳо бо этилмагнийбромид 

муқаррар гардид, ки устувории камтарини ҳалқаи диоксолан ҳангоми 

мавҷудияти ҷонишини этоксиметилӣ дар ҳолати 4 мушоҳида мегардад. Дар 

диоксолани ба сифати ҷонишин оксиранилметоксигуруҳ дошта, зери таъсири 

реативи Гриняр дар навбати аввал ҳалқаи эпоксидӣ кушода мешавад. Дар ин 

ҳолат баҳамтаъсиркунии 2-метил-1,3-диоксолан бо RMgHal ба синтези 

эфироспирти якумаи мувофиқ меоварад [98], реаксияи 2-метил-1,3-диоксолан бо 

C6H5С=СMgBr ε-атсетилени β-эфироспиртҳоро медиҳад [99]. 

Зимни баҳамтаъсиркунии эфирҳои пропаргилии атсеталҳои сиклии 

глисерол бо алкоҳолятҳо спиртҳои атсетилении мувофиқ ҳосил карда шуд [100]. 

Табдилоти 5-бром-5-нитро-1,3-диоксаланҳо зери таъсири этилтиолати 

натрий таҳқиқ гардид [101]. 

Изомеризатсияи 2-метил-4-ҳидроксиметил-1,3-диоксоланҳо дар 2-метил-5-

ҳидрокси-1,3-диоксоланҳо зери таъсири кислотаҳо омӯхта шуд. Дар ин ҳолат 

сис- ва транс-изомерҳо ҷудо карда шуданд.  Астеталҳои радикалҳои носер 

дошта, аз ҳисоби гурӯҳи ОН ба изомеризатсия дучор гардида, триоксо-3,6,8-
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бисикло(3:2:1) октан ва триокса-3,7,9-бисикло(4:2:1) нонанро ҳосил менамоянд 

[102]. 

Муайян гардидааст, ки дар маҳлули обии HgSO4 ва H2SO4 эфири 

глисидилпропаргилӣ ба триоксани бисиклӣ (1) табдил меёбад [103].   

Маҳсули мобайнии ин реаксия бо эҳтимолияти бештар эфири 

моноатсетилии глисерол (A) буда, конденсатсияи минбаъдаи дохилимолекулии 

он ба ҳосилшавии пайвастаи (1) меорад. Ин гуфтаҳо инчунин бо табдилоти 

изомерии эфири монопропаргилии глисерол дар триоксан тасдиқ мегардад: 

O

CH     CCH2OCH2      CH2     CH2                CH3    C     CH2OCH2    CHCH2OH

O

2H2O

O

O

O CH3

 Диоксоланҳои ҳидроксилдор дар иштироки катализаторҳои кислотагӣ ба 

тиолҳо таъсир мерасонанд. Дар ин маврид раванд на танҳо бо таҷзияи ҳалқа, 

балки бо мубодилаи ОН-гуруҳҳо дар радикали тиоалкилӣ мегузарад [104].  

Переэтирификатсияи 1,3-диоксоланҳои ҳидроксилдор  бо метилметакрилат бо 

иштироки метилати натрий метакрилатҳо бо синтези 90% ҳосил карда шуданд. 

[105]. 

Бо мақсади ҳосилкунии бета-адиноресепторҳо дар асоси эфираминҳои 

пропан-1,2-диол 4-алкиламинометилҳосилаҳои 2,2-диметил-1,3-диоксолан 

синтез карда шуданд [106]. 

Таъсири шароити реаксия ба самт ва механизми ҷойгирии нуклеофилии 

R,S сис-, транс-2-бромметил-2-фенилхлорметил-1,3-диоксолан-1 (I) бо аминҳои 

дуюма (II) таҳқиқ карда шуд. Нишон дода шуд, ки дар ҳалкунандаи апротонӣ 

(толуол) ва ҳангоми таносуби мавод I : II = 1:4 реаксия мувофиқи механизми SN2 

мегузарад ва танҳо ба ҳосилшавии 4-диалкиламинометил-2-бромметил-2-фенил-

1,3-диоксолан (III) оварда мерасонад. Ҳангоми истифодаи аминҳои дуюма ба 

сифати ҳалкунандаи протонӣ бошад, раванд мувофиқан аз рӯйи механизми SN1 



29 
 

мегузарад ва ба сифати маҳсули охир ғайр аз (III) ҳосилшавии 2,4-

бис(диалкиламинометил) -2-фенил-1,3-диоксоланҳо мушоҳида мешавад 

 [107]. 

Табдилоти оксидшавии 1,3-диоксоланҳо (I) таҳти таъсири N2O4 (II) омухта 

шудааст. Нишон дода шудааст, ки ҳангоми таносуби мавод I:II=4:1 синтези 

маҳсулоти реаксияи формулаи RCOOCH(R`)CH(R`)OH то 95% зиёд мешавад ва 

тағйроти ҳарорати раванд аз -10о то +10оС на онқадар ба селлективнокии раванд 

таъсир мерасонад [108]. 

Реаксияи 2-алкил-1,3-диоксоланҳо бо дихлоркарбен дар иштироки 

триэтилбензиламмонийхлорид таҳқиқ карда шуд. Дар натиҷаи он шароити 

ҳосилкунӣ ва ҷудокунии 2-дихлорметил-2-алкил-1,3-диоксоланҳо муқаррар 

карда шуд [109]. Ҳангоми баҳамтаъсиркунии 4-моноивазкунандаи  

1,3-диоксоланҳо бо дихлоркарбен омехтаи сис- ва транс-дихлорметил-4-(R-

метил)-1,3-диоксоланҳо ҳосил гардид ва ба наздикии нуқтаи ҷўшиши изомерҳо 

нигоҳ накарда, ҷудокунии изомерҳои мушаххас (индивидуалӣ) имконпазир аст 

[110].  

Диоксоланҳо ва диоксанҳо [111] дар ширкати кислотаи Люис бо дитиолҳо 

бо осонӣ трансатсетализатсия шуда, тиоатсеталҳои мувофиқи сиклиро ҳосил 

мекунанд. 

Дар асарҳои [112, 113] бо истифода аз 2,2-диметил-4-ҳидроксиметил-1,3-

диоксолан ва диҳалогеналкенҳои гуногун эфирҳо ҳосил карда шудаанд. Дар ин 

синтез маҳлули ҳидроксиди натрий ва катамин AB истифода гардидааст. 

Ҳарорати раванд = 70 °C. 

Муаллифони [114, 115] CH-алкилизатсияро бо хлорметил 

гемдихлоросиклопропан омӯхтанд. Реаксия бо истифода аз катамини AB ба 

сифати катализатор ва карбонати сахти калий ба сифати абсорбери хлориди 

ҳидроген идома ёфт. 

Дар натиҷаи реаксияи ҳосилаҳои 4-ҳидроксиметил-1,3-диоксолан бо 

хлорҳидридҳои кислотаи арилпропионӣ як қатор эфирҳои мураккаби мувофиқ 
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ҳосил карда шуданд, ки онҳо ба сифати маводи зидди илтиҳобӣ хусусияти 

аналгетикӣ дошта пешниҳод гардидааст [116]. 

Дар асоси 4-ҳидроксиметил-1,3-диоксолан эфири бензилии он синтез карда 

шуда, механизми таъсири гербисидии он мавриди омузиш қарор гирифт [117]: 

 

Реаксияи винилоксиэтоксиметил-1,3-диоксолан-2-он бо кислотаҳои 

карбонӣ ҳангоми иштирок ба сифати катализатор кислотаи перфторравғанӣ 

мувофиқи нақшаи  зерин омўхта шудааст:  

O O

C

O

CH2      CHO(CH2)2OCH2      CH2      CH      CH2 + RCOOH 70-800C

O O

C

O

CH3      CHO(CH2)2OCH2      CH2      CH      CH2

OCOR

  

Маҳсули ин реаксия атсилалҳои аз ҳисоби пайвастшавии кислотаҳои 

органикӣ (узвӣ, органӣ) ба робитаи дучандаи С=С эфирии винили ибтидои 

мебошанд [118]. 

Дар шароити катализи байнифазавии қатори табдилоти химиявии 4-

хлорметил-1,3-диоксолан бо сулфидҳо, тиосулфатҳо ва роданиди натрий,  

инчунин бо иштироки тиолҳо омўхта шуд. Дар ин ҳолат қатори ҳосилаҳои 

мувофиқи 1,3-диоксоланҳо муайян гардид [119]. 
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Қатори 4-диалкиламинометил ҳосилаҳои 1,3-диоксолан бо роҳи муовизаи 

нуклеофилии атоми хлор дар 4-хлорметил-1,3-диоксолан ба аминҳои дуюма дар 

ширкати катализатори ишқорӣ синтез карда шуд [120]. 

 Реаксияи озононии баъзе ҳосилаҳои 1,3-диоксолан (I) ҳангоми 

 -50-600С омўхта шуд. Нишон дода шуд, ки оксидшавӣ ҳангоми таносуби 

стехиометрии зерини мавод мегузарад: ба як мол озони фурубурдашуда  

1,5-ду мол (I) сарф мешавад ва 1,5 -2 мол моноэфири мураккаби гликол ҳосил 

мегардад. Омехтакунии атсетали ибтидоӣ ба синтези ками маҳсули реаксия 

меоварад. Тахмин карда шуд, ки маҳсули якумаи молекулии баҳамтаъсиркунии 

атсеталҳо бо озон-ҳидротриоксид субстрати ибтидоиро то моноэфир гликоли 

мураккаб (дар баробари таҷзияи термиӣ)  оксид намуда, дар ин маврид синтези 

маҳсули мақсадноки бо озон пайвастшуда зиёд мешавад [121]. 

 Дар асоси ҳосилаҳои функсионалии глисерол дар асоси конденсатсияи 

онҳо бо пайвастаҳои гуногун (алдеҳидҳо, кетонҳо, эфири атсетосирко, 

ортоэфирҳо ва ғ.) қатори сершумори пайвастаҳои ҳетеросиклиро ҳосил 

мекунанд, ки ба сифати маводи доруворӣ дар тиб истифодаи васеи худро 

ёфтаанд, инсектофунгисидҳо дар хоҷагии халқ, мономерҳо барои 

полимеризатсия, экстрагентҳо дар химияи таҳлилӣ, моддаҳои сатҳан фаъол, 

мавод барои синтези моддаҳои узвӣ ва ғ. Ба онҳо ҳосилаҳои 1,3-диоксолан, 1,3-

тиазолидин, пиразолон, 1,3-тиолан, 1,3,4-тиадиазолҳо ва ғ мансуб мебошанд 

[122].   

 1,3 –диоксоланҳо зери таъсири об, кислота ва ишқор ба таҷзияи 

ҳидролитикӣ дучор мешаванд [123]. Ин хосиятҳоро дар асоси 1,3-диоксолан ва 

ҳосилаҳои онҳо истифода намуда, пайвастаҳои гуногуни бисёрфунксионалиро 

ҳосил менамоянд [124]. 

Асосҳои аммонийи чорума дар асоси 4-хлорметил-1,3-диоксолан синтез 

карда шудаанд. Квартернизатсияи аминҳои сеюм дар ҳалкунандаҳои гуногун: 

атсетон, атсетонитрил, толуол, бензол ва о-дихлорбензол бомуваффақият ба амал 

меоянд [125, 126]. 
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 Муқаррар карда шуд, ки 1,3-диоксолан ва ҳосилаҳои он бо ихроҷи 

миқдори зиёди гармӣ ба полимершавӣ ворид мешавад [127]. 

 Ҳангоми диметилонии 3(2ʹ,2ʹ-диметил-4-тетраҳидропропанил)-2-(4ʹ-

метоксифенил)диоксолан бо воситаи HBr 48%-а моддаи 3-(2ʹ,2ʹ-

демитилтетраҳидропропанил)-2-(4ʹ-ҳидроксифенил)оксазолидин ҳосил карда 

шуд. Ғайр аз конденсатсияи N-бензиламиноэтанол бо кетони ибтидоӣ 3-

бензилспиро(2`,2`-диметилтетрагидропиранил)-4,2-диоксолан синтез карда шуд 

[128]. 

Реаксияи кислотагию каталитикии N-(2ʹ-оксибензилиден)-2-аминоэтанол 

бо формалдеҳид дар маҳлули бензол ҳангоми гармкунӣ ва дар иштироки ҳидрати 

п-толуолсулфокислота  ба ҳосилшавии ҳосилаи диоксолан мувофиқ оварда 

мерасонад [129]. 

Сианэтилонӣ [130], таҷзияи оксидшавӣ [131], аминонӣ 

 [132], карбаминонӣ [133], ҳидрогенолиз [134] ва дигар реаксияҳо бо иштироки 

1,3-диоксоланҳо гузаронида шуданд [135]. 

Дар мақолаи хулосавӣ ва корҳои илмӣ  усулҳои сершумори ҳосилкунӣ, 

хосиятҳо ва соҳаҳои истифодабарии 1,3-диоксолан баён шудаанд  [136-139]. 

 

1.3. СОҲАҲОИ ИСТИФОДАБАРИИ ҲОСИЛАҲОИ 1,3-ДИОКСОЛАНҲО 

Як қатор ҳосилаҳои глисерол, ки дар иҷрои функсяҳои биологӣ дар 

организми зинда иштирок мекунанд, тавсиф карда шудаанд. Глисерол ба гурўҳи 

липидҳои нейтралӣ дохил шуда, бо туфайли иштироки гурўҳҳои қутбӣ ва 

ҳидрофобӣ ба асоси структураи мембранаҳои биологӣ ва ба равандҳое, ки бо 

гузариши моддаҳои ионҳо тавассути мембрана алоқаманданд, 

энергиятаъминкунии ҳуҷайраҳо ва реаксияҳои муҳофизатии организм алоқаманд 

аст, иштирок мекунад [140].  

Кашфи Педерсен доир ба хосиятхои комплексҳосилкунӣ ва 

солваткунандаи полиэстерҳои макросиклӣ (эфирҳои краун (тоҷ)) яке аз 

муҳимтарин комёбиҳои химияи органикӣ дар солҳои охир мебошад. 
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Хусусиятҳои беназири ин пайвастаҳо ташаккули комплексии хос бо намакҳои 

металлӣ ва дигар молекулаҳои ионӣ ва нейтралии органикӣ ва ғайриорганикӣ, 

қобилияти интиқол додани реагентҳои иониро аз фазаи обӣ ё сахт ба фазаи 

органикӣ, ҳал шудани онҳо дар муҳити ғайриқутбӣ ва фаъолшавии катионҳо 

мебошад. Натиҷаҳои корҳои сершумори ин соҳа дар як қатор мақолаву тақризҳо 

ҷамъбаст шудааст [141-143].  

Ҳосилаҳои 1,3-диоксолан ба пайдоиши фаъолияти беҳискунӣ, аналгетикӣ 

ва зиддирагкашӣ таҳқиқ шуданд [144]. 

Имкони синтези 1,3-диоксолан бо истифодаи формалдеҳид ва 

диаминоспиртҳои боқимондаи индол нишон дода шудааст [145]. Дар корҳои 

[146, 147] оид ба истифодаи ҳосилаҳои диоксолан ба сифати маводи фунгисидӣ 

маълумот дода мешавад. 

Истифодаи баъзе ҳосилаҳои диоксолан ба сифати маводи карсиностатикӣ, 

маводи зидди диплегия, сабуккунандаи сулфа ва дорои хосияти балғамбурорӣ 

пешниҳод гардидааст [148, 149]. 

Бо дарназардошти ин, аҳамияти ба даст овардани моддаҳои натиҷавии 

фарматсевтӣ дар базаи глисерол ва ҳосилаҳои гуногуни ҳетерофунксионалӣ зиёд 

мешавад [147]. Бинобар ин истифодаи маълумотҳои дар адабиётҳои овардашуда, 

ҷамъбаст ва муайян намудани хусусиятҳои махсусан хоси моддаҳои ин синф ва 

пайдо намудани алоқаи онҳо бо ин ё он хосиятҳои сохти молекулаҳои онҳо 

актуалӣ мебошад [148, 149].  

Ин ҷустуҷў ба кашфи хосиятҳои гипоензивӣ, спазмолитӣ, хобовар, 

миорелаксантӣ ва кураремонанди пайвастаҳо, ҳамчунин муайянкунии заҳрнокии 

тез ва баланд дар онҳо такя намуд [150]. 

1,3-диэтокси-2-пропанол,  1,3-диэтокси-2-формилоксипропан, 1,3-

диэтокси-2-атсилоксипропан, 1,3-дигептилокси-2-оксиатсетоксипропан, 1,3-

дипрапокси-2-фенилоксиатсетоксипропан, пайвастаҳои нави ба омўзиши 

фармакологӣ дучоркардашуда мебошанд, ки дар онҳо заҳрнокии тез (LD50), 

таъсир ба системаи дилу рагҳои хунгард  ва роҳҳои нафаскашӣ, фаъолии 
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спазмолитӣ ба қисми ҷудокардашудаи рўдаи борики калламушҳо таҳқиқ карда 

шуда, синергизм ва барбитуратамӣ муайян карда шуд [151]. 

Таҳлили нишондиҳандаҳои заҳрнокии тез (LD50)– усули самаранок буда, 

он яке аз меъёрҳои калони фармакологии арзишгузории маводи навро инъикос 

мекунад [152]. Баъдан ба муҳимии таҳқиқоти кашфшудаи хосиятҳои 

фармакологии пайвастҳои химиявии синтезкардашуда мусоидат мекунад. Дар 

баробари ин безарарии моддаҳоро дар ҳолате, ки вояҳои терапевтӣ аз рўйи 

заҳрнокӣ дур нестанд, инъикос мекунад [153].  

Пайвастаҳои ҳосилаҳои ин моддаҳо моеъҳои шаффоф, дар об 

ҳалнашаванда, дорои хосиятҳои лиовилӣ мебошанд [154].  

Скрининги биологии пайвастаҳои бадастомада нишон дод, ки ҳамаи 

пайвастаҳои санҷидашуда бар зидди C. albicans фаъолияти зиддимикробӣ нишон 

медиҳанд, дар ҳоле ки аксари пайвастаҳо бар зидди S. aureus, S. epidermidis, E. 

faecalis ва P. aeruginosa фаъолияти назарраси зидди бактериявӣ доранд [155-157]. 

Ҳосилаҳои нитрогендори 4-хлорметил-1,3-диоксолан маҷмӯи хосиятҳои 

пурарзиш доранд ва ҳамчун ингибиторҳои самаранок, антиоксидантҳо, 

сурфактантҳо, моддаҳои мобайнӣ дар синтези доруҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъол, 

реагентҳои флотатсия ва мобайнӣ дар синтези органикӣ истифода мешаванд. 

Бисёре аз намакҳои аммонийи чорума қобилияти ба таври намоён интиқол 

додани анионҳои гуногунро аз фазаи обӣ ба органикӣ доранд. Аҳамияти амалии 

ин пайвастаҳо афзоиши таваҷҷӯҳро ба проблемаҳои назариявй ва амалии химияи 

атсеталҳои сиклӣ муайян мекунад. Бинобар ин таҳияи усулҳои синтези 

атсеталҳои сиклии ивазшаванда ва дар асоси онхо тайёр кардани реагентхои аз 

ҷиҳати функсионалӣ ивазшаванда проблемаи муҳими актуалии химияи органикӣ 

мебошад.  

Самти дигари истифодаи ҳосилаҳои нитрогени 4-хлорметил-1,3-диоксолан 

- ҳифзи ҳезум аз зарари биологӣ низ қобили таваҷҷӯҳ аст. Дар айни замон 

талаботи саноат ба антисептикҳои чӯбу тахта қисман қонеъ гардонида мешавад, 

зеро истеҳсоли бисёртоннагии онҳо танҳо дар доираи танг азхуд карда мешавад 

ва камбудии мавҷуда аз ҳисоби аналогҳои гаронбаҳои воридотӣ пурра карда 



35 
 

мешавад. Бинобар ин, зиёд кардани истеҳсоли саноатии ингибиторҳо дар асоси 

ашёи хоми арзон ва дастрас, хусусан атсеталҳои сиклӣ ахамияти калони 

иқтисодӣ дорад [158].  

Синтези ҳосилаҳои 1,3-диоксолан, инчунин ҳосилаҳои нитрогендор аз 

нуқтаи назари истифодаи моддаи мобайнӣ дар синтези органикӣ, инчунин 

ингибиторҳои зангзанӣ, реагентҳои флотатсия ва ғайра муҳим ба назар мерасад 

[159]. 

Муаллифони [160, 161] 4-аллилоксиметил ва 4-детсилоксиметил-1,3-

диоксоланро ҳамчун ингибиторҳои шикастани зангзании механикии пӯлодҳои 

лӯла (қубур) тавсия медиҳанд. 

Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлили маълумоти адабиёт ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки соҳаҳои истифодабарии ҳосилаҳои нави  1,3-диоксоланҳо 

пайваста меафзояд. Ин бо он алоқаманд аст, ки чунин моддаҳо пеш аз ҳама 

дорои заҳрогинии паст ё амалан безаҳранд. Ҳамчунин дар як замон дар 

молекулаи ин моддаҳо мавҷуд будани бақияи якчанд гурӯҳи моддаҳо 

фаъолнокии онҳоро зиёд мекунад. Аз ҳамин сабаб, синтез, муайян кардани сохт, 

структура ва хосиятҳои мухталифи ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо яке аз 

масъалаҳои мубрам ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок ба шумор меравад. 
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БОБИ 2. ҚИСМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛӢ (ТАҶРИБАВӢ) 

2.1. Синтези баъзе маводҳо (реактивҳо), стандартизатсияи маҳлулҳо ва 

техникаи таҷрибагузаронӣ  

Спектрҳои РМЯ дар спектрометри VarianMercury 400 бо басомади 400 

МГс (дар DMSO-d6), стандарти дохилии HMDS ва Tesla BS-487С (100 МГс) бо 

басомади кории 80 МГс сабт карда шуданд. Лағжишҳои химиявӣ нисбат ба 

ҳексаметилдисилоксан (HMDS) ҳамчун стандарти дохилӣ гузаронида шуданд. 

Консентратсияи намунаҳои омӯхташуда 5% -ро ташкил дод. Масс-спектрҳо дар 

асбоби Thermo Electron LCQDeca (SanJose, CA) см/г диапазони 100-1000 Dа 

гирифта шуданд. 

Спектрҳои ИС дар спектрометри BEG-40 дар соҳаҳои призмаҳо гирифта 

шуданд: BaCI2 (2000-700 см-1) ва KBr (700-400 см-1). Спектрҳои намунаҳои 

кристаллӣ бо пахшкунии KBr дар шакли донаҳо сабт карда шуданд. 

Консентратсияи (ғализати) -1,5/220 мг KBr. Спектрҳои моддаҳои моеъ дар шакли 

қабатҳои тунук гирифта шуданд, ки дар натиҷаи маҳкам кардани қатраи моеъ 

байни плитаҳои KBr ба даст оварда шудаанд. Ғафсии қабат 0,015 м (15 мм).  

Шароити кори хроматограф: хлороформи ҳалкунанда-дейтератсияшуда бо 

истифода аз стандарти HMDS дар ҳарорати 26 0С. 

а) Хроматографияи қабати маҳини аналитикӣ. Барои тафтиши тозагии 

инфиродии пайвастаҳои синтезшуда ва назорати гузариши реаксияхои химиявӣ 

аз хроматографияи кабати маҳин истифода бурда шуд. Тозагии пайвастаҳои 

бадастомада тавассути хроматографияи қабати маҳин дар системаҳои зерин 

назорат карда шуд: а) хлороформ - метанол (60:13), б) н-бутанол-об-метанол 

(10:4:2), в) бензол- кислотаи сирко (8:2:1), г) н-бутанол-об-кислотаи сирко 

(4:1:1), д) бензол-метанол-хлороформ (3:3:1). Доғҳо дар хроматограммаҳо бо 

буғи йод ошкор карда шуданд. Ҳарорати гудозиш дар марҳилаи гармидиҳии 

хурд чен карда шуд. Барои гузаронидани тадқиқот реактивҳои истеҳсоли ватанӣ 

истифода шуданд: аминокислотаҳои алифатӣ, ароматӣ ва ҳетеросиклӣ, ки 

бренди «тозаи химиявӣ» мебошанд. Эпихлоргидрин (99,8%), а-
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монохлорҳидрини глисерол, 1,3-дихлорҳидрини глисерол, атсетон, эфири 

диэтил, бензол ва диоксан ба дараҷаи «дараҷаи таҳлилӣ» истифода шуданд. 

2.2. Синтези 2-хлорметилоксиран  

Дар колбаи яклитрӣ, ки бо омехтакунаки механикӣ, хунукунаки баръакс ва 

қифи махсус муҷаҳҳаз карда шудааст, ва мумкин аст аз поёни он бо пӯки резинӣ, 

ки дар чӯбчаи шиша ҷойгир кардашуда, баста шавад, 600 мл эфири беоб ва 258 г 

(2 мол) 1,3-дихлорҳидрин глисерол илова мекунанд. Колбаро ба ҳаммоми оби 

хунук мегузоранд ва омехтакунакро ба кор дароварда, 88 г (2,2 мол) ҳидроксиди 

натрийи майдакардашударо, дар ҳарорати 25-30 0С ва дар давоми 20 дақиқа 

илова мекунанд. Сипас оби хунуки ҳаммомро бо оби ҳарораташ 40-50°С иваз 

карда, омехтаро дар муддати 4 соат нигоҳ медоранд. Дар ин муддат колбаро на 

камтар аз як маротиба дар як соат хунук кардан лозим аст, ки пораҳои ба девори 

колба часпида ва бо омехтакунак майда карда нашударо бо чӯбчаи шишагӣ 

майда кардан лозим аст. 

Баъди ба охир расидани мухлати муқарраршуда омехта хунук карда 

мешавад, махлули эфириро бо эҳтиёт бо таҳшини сахт резонида, ду маротиба бо 

эфири хушк мешўянд. Маҳлули эфириро дар ҳаммоми обӣ дар ҳарорати 40-60°С 

тақтир карда, боқимондаро бо дефлагматор ба фраксияҳо ҷудо мекунанд ва 

фраксияи (қисмҳо) аввалро дар 1100С, баъд фраксияҳоро дар 110-1150С, дар 115-

1170С, дар 117-1400С ҷамъ мекунанд. Фраксия бо Tҷуш. 115-117 0С ба 

эпихлоргидрин мувофиқат мекунад. Баромади маҳсули реаксия (131 г) 76%-ро 

ташкил намуд.  

2.3. Синтези 3,6-диҳидроксипиридазин 

Дар колбаи  бо омехтакунак ва термометр муҷаҳҳаз 100 мл об, 19,5 г 

ҳидразинсулфат (0,15 мол) ва 15,7 г (0,16 мол) анҳидриди кислотаи маленат 

ҷойгир карда, дар ҳарорати 100 °С ва муддати 3 соат омехта мекунанд. Сипас  

омехтаро то ҳарорати хона хунук мекунанд. Таҳшини ҳосилшударо полоида, бо 

спирт аз нав кристалл мегардонанд. Дар натиҷа 14,6 г 3,6-диҳидроксипиридазин 
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ҳосил шуд, ки нисбат ба баромади назариявӣ 87%-ро ташкил медиҳад. Ҳарорати 

гудозиши 3,6-диҳидроксипиридазин ба 298-300 °С баробар аст. 

  С4Н4N2O2 

 % ёфташуда: C-42,28; H-3,37; N-24,86; 

 % ҳисоб кардашуда: C-42,85; H-3,57; N-25,00; 

 Rg= 0,42 (в); 0,45 (г); 0,40 (д) 

2.4. Синтези 3,6-дихлорпиридазин 

Дар колбаи дугарданаи бо омехтакунак ва термометр таҷҳизонида 2,24 г 

(0,02 мол) 1,3-диҳидроксипиридазин, 13,5 г (0,06 мол) хлороксифосфор (V) ва 0,4 

г (0,004 мол) кислотаи сулфурро дохил намуда, дар ҳарорати 70 °С ва муддати 1 

соат омехта менамоянд.  Дар ин ҳарорат омехтаи реаксиониро боз  40 дақиқа 

нигоҳ медоранд. Пас ҳароратро то 90 °С баланд  намуда, омехтакуниро 2 соат 

давом медиҳанд [166]. Омехтаи реаксиониро то  20 °С хунук карда, ба он  10 мл 

дихлорэтанро илова мекунанд. Барои нейтрализатсияи омехтаи реаксионӣ  ба он  

омехтаи 2 мл 20%-аи маҳлули обии аммиак ва 5 г яхро илова намуда, 

омехтакуниро дар ҳарорати  5 °С ва муддати  5 соат давом медиҳанд. 

Нишондиҳандаи ҳидрогении қабати обӣ (рН) бояд ба 7,0 баробар бошад.  Қабати 

дихлорэтаниро ҷудо намуда, қабати боқимондаи обиро бо  дихлорэтан ду 

маротиба бо ҳаҷми 2,5 мл экстраксия мекунанд. Бо ёрии  ангишти фаъолкарда 

қабати дихлорэтанро беранг менамоянд. 3,6-дихлорпиридазини ҳосилшуда 

моддаи кристаллии сафед буда, дар об, спирт, атсетон, тетраҳидрофуран ва 

диметилформамид хуб ҳалшаванда мебошад. Натиҷаҳои  таҳлили 

хроматографияи газ-моеъ (ГЖХ) нишон медиҳад, ки ҳиссаи ғашҳо аз 1,0 % 

камтар аст. Дар натиҷа 2,3 г 3,6-дихлорпиридазин ҳосил шуд, ки ин нисбат ба 

баромади назариявӣ 77%-ро ташкил медиҳад. Ҳарорати гудозиши  3,6-

дихлорпиридазин ба 68 − 69 °С баробар аст. 

  С4Н2N2Cl2 

           % ёфташуда: C-31,98; H-1,12; N- 18,62; Cl- 47,46; 

 % ҳисоб кардашуда: C-32,21; H-1,34; N-18,79; Cl-47,65; 

 Rf = 0,56 (а); 0,43 (б); 0,50 (в) 
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2.5. Синтези 1(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксипропандиол-2,3 

Дар колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунукунаки баръакс ва қифи 

қатрагӣ муҷаҳҳаз 27,6 г (0,3 мол) глисеролро ҷойгир карда, дар фосилаи вақти 

20-30 дақиқа ба он қисм-қисм 2,3 г (0,1 мол) филизи натрийро илова мекунанд. 

Пас аз пурра ҳалшавии натрий ба омехта маҳлули 14,2 г (0,1 мол) 3,6-

дихлорпиридазин дар 50 мл ТҲФ-ро дар фосилаи то 60 дақиқа чакра-чакра дар 

ҳарорати 35-40 °С ҳамроҳ менамоянд. Дар натиҷа таҳшини сафед ҳосил 

мешавад, ки онро полоида, ҳалкунанда ва бақияи глисеролро тақтир мекунанд. 

Таҳшини ҳосилшударо бо атсетон аз нав кристалл менамоянд. Баромади 1(6ꞌ-

хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксипропандиол-2,3 16,97 г (83%) аз ҳисоби назариявӣ 

мебошад. 

              Тгуд. = 87 − 88 0С; С7Н9N2O3Cl 

 % ёфташуда: C-41,27; H-4,40; N- 13,69; Cl- 17,35; 

 % ҳисоб кардашуда: C-41,54; H-4,48; N-13,74; Cl-17,38; 

 Rg= 0,48 (а); 0,39 (б); 0,51 (д) 

2.6. Синтези 2(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметилоксиран 

Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунак ва қифи чакрарез 

таҷҳизонида 13,2 (0,1 мол) 3-хлор-6-ҳидроксипиридазин ва 150 мл 

тетраҳидрофуран ҷойгир намуда, 14,5 г (0,1 мол) дихлорҳидринглисеролро бо 

ёрии қифи чакрарез дар муддати 1-1,5 соат ҳангоми омехтакунӣ, ба омехтаи 

реаксионӣ 5 г маҳлули 40%-и ишқори натрий, дар ҳарорати 30-40°С илова карда 

мешавад. Баъд ҳарорати омехтаи реаксиониро то ҳарорати хона паст карда, ба он 

бо ёрии қифи чакрарез  боз 10 г маҳлули 40%-аи NaOH-ро дар муддати 0,5 соат 

илова менамоянд.  Пас аз анҷоми реаксия NaCl-и ҳосилшударо полоида, бо ёрии 

эфири диэтил (30 мл  3) экстраксия мекунанд. Пас аз буғронӣ таҳшинро ҷудо 

мекунанд. Баромади маҳсули реаксия 3(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметилоксиран 

72,38%-ро нисбат ба назариявӣ ташкил дод. 

 Тгуд. = 61 0С; С7Н7N2O2Cl 

 % ёфташуда: C-44,97; H-3,56; N- 14,86; Cl- 18,94; 
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 % ҳисоб кардашуда: C-45,04; H-3,75; N-15,01; Cl-19,03; 

 Rf  = 0,53 (в); 0,44 (г); 0,49 (д) 

2.7. Синтези 1(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксипропандиол-2,3 

Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, ҳароратсанҷ ва қифи чакрарез 

таҷҳизонида 11,2 г (0,1 мол) 3,6-диҳидроксипиридазинро дар 100 мл 

тетраҳидрофуран ва 4,0 г (0,1 мол) ҳидроксиди натрий ҷойгир намуда, ҳангоми 

омехтакунӣ ба он 11,5 г (0,1 моль)  монохлорглисеролро дар ҳароратҳои 20-25 оС 

ва муддати 0,5-1,0 соат илова менамоянд. Пас аз он анҷоми реаксия таҳшини 

сафедро (NaCl) полоида, бақияи ТҲФ ва глисеролро буғронӣ мекунанд. Таҳшини 

ҳосилшударо полоида, бо атсетон аз нав кристалл мегардонанд. Баромади 1-(6'-

ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксипропандиол-2,3  88% аз ҳисоби назариявиро ташкил 

намуд. 

 Тгуд. = 138-139 0С; С7Н10N2O4 

 % ёфташуда: C-44,98; H-5,24; N- 14,92; 

 % ҳисоб кардашуда: C-45,16; H-5,38; N-15,05; 

 Rf = 0,42 (а); 0,47 (в); 0,43 (д) 

2.8. Синтези 2(6ꞌ-ҳидроксопиридаз-3ꞌ-ил)оксиметилоксиран 

Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунак ва қифи чакрарез 

таҷҳизонида 11,2 (0,1 мол) 3,6-диҳидроксипиридазин, 4,0 г (0,1 мол) ҳидроксиди 

натрий ва 150 мл тетраҳидрофуранро ҷойгир намуда, 14,5 г (0,1 мол) 

дихлорҳидринглисеролро бо ёрии қифи чакрарез дар муддати 1,5 соат 

мечаконанд.  Баъд дар ҳарорати 30-35°С ба он бо ёрии қифи чакрарез  10 г 

маҳлули 40%-аи NaOH-ро дар муддати 0,5 соат илова мекунанд.  Пас аз анҷоми 

реаксия NaCl-и ҳосилшударо полоида, маҳлулро бо ёрии эфири диэтил (30 мл  

3) экстраксия мекунанд.  Боқимондаро  дар вакуум ба фраксияҳо ҷудо 

менамоянд. Баромади 1-(6'-оксипиридаз-3'-ил)оксиметилоксиран 74,4% аз 

ҳисоби назариявиро ташкил намуд. 

 Тгуд. = 106-107 0С; С7Н8N2O3 

 % ёфташуда: C-49,85; H-4,51; N- 16,43; 
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 % ҳисоб кардашуда: C-50,00; H-4,76; N-16,67; 

 Rg= 0,39 (а); 0,48 (б); 0,43 (г) 

 

2.9. СИНТЕЗИ ҲОСИЛАҲОИ НАВИ 1,3-ДИОКСОЛАНҲО ДАР АСОСИ 

ГЛИСЕРОЛИ ДОРОИ БАҚИЯИ ПИРИДАЗИН ВА ФУРФУРОЛ 

2.9.1. Синтези 2-фурил-4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил - 1,3-диоксолан 

Усули A. Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда, 

асбоби Динн-Cтарк ва қифи чакрарез таҷҳизонида 18,6 г (0,1 мол) 

 1-(6'-ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксипропандиол-2,3 дар 200 мл бензолро ҷойгир 

намуда, ба он 6,52 г (0,025 мол) тетрахлориди (ё тетрабромиди) қалъагиро 

ҳамчун катализатор  ҳамроҳ менамоянд. Сипас 47,5 г (0,5 мол) фурфурол 

тавассути қифи чакрарез дар давоми 2-2,5 соат ва дар ҳарорати 65-70 0С 

илова карда мешавад. Сипас омехтаро бо маҳлули 30 %-аи сода ва об мешӯянд. 

Баъди буғронӣ кардани омехтаи реаксионӣ  23,57 г  

2-фурил-4(6'-ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-диоксолан ҳосил карда шуд, 

ки 83%-ро нисбат ба назариявӣ ташкил дод. 

Усули Б. Ба колбаи сегарданаи бо хунуккунаки баръакс, қифи чакрарез ва 

омехтакунак муҷаҳҳаз 16,8 г (0,1 мол)  2-(6'-ҳидроксипиридаз-3'-

ил)оксиметилоксиран  ва 50 мл ТҲФ ҷойгир карда, ба он 6-8 қатра этилэфирати 

фториди борро (ё маҳлули тетрахлориди (ё тетрабромиди) қалъагӣ) илова 

менамоянд. Зимни пайваста омехтакунӣ ба маҳлул 11,52 г (0,12 мол) 

фурфуролро дар муддати 20 дақиқа мечаконанд. Дар ин маврид ҳарорати 

омехтаи реаксионӣ то 40-42 °С баланд мешавад. Омехтакуниро 3,5-4 соат идома 

дода, сипас баъди хунук кардан ҳалкунандаро буғронӣ менамоянд. Моддаи 

кристаллии ҳосилшударо бо ёрии ДМСО аз нав кристалл мегардонанд. Баромади 

2-фурил-4(6'-ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-диоксолан ба 23,32 г (88% аз 

ҳисоби назариявӣ) баробар шуд. 

 Тгуд. = 162-163 0С; С12Н12N2O5 

 % ёфташуда: C-54,26; H-4,28; N-9,94; 

 % ҳисоб кардашуда: C-54,54; H-4,54; N-10,06; 
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 Rf  = 0,40 (а); 0,51 (б); 0,47 (д). 

2.9.2. Синтези 2-фурил-4(6'-хлорпиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-диоксолан 

Усули А. Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда, 

асбоби Динн-Cтарк ва қифи чакрарез таҷҳизонида 20,4 г (0,1 мол) 1(6'-

хлорпиридаз-3'-ил) оксипропандиол-2,3 дар 200 мл CCl4 ҷойгир намуда, ба он 

6,52 г (0,025 мол) тетрахлориди (ё тетрабромиди) қалъагиро ҳамчун 

катализатор ҳамроҳ менамоянд.  Сипас  47,5 г (0,5 мол) фурфуролро 

тавассути қифи чакрарез дар давоми 2-2,5 соат ва дар ҳарорати 60-65 0С 

мечаконанд. Дар хотима омехтаи реаксиониро бо маҳлули 20%-аи ҳидроксиди 

натрий ва об мешӯянд. Омехтаи реаксиониро буғронӣ мекунанд. Баромади 

маҳсули реаксия 2-фурил-4-(6'-хлорпиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-диоксолан 82%-

ро нисбат ба назариявӣ ташкил дод. 

Усули Б. Ба колбаи сегарданаи бо хунуккунаки баръакс қифи чакрарез ва 

омехтакунак муҷаҳҳаз 16,85 г (0,1 мол)  2(6'-хлорпиридаз-3'-

ил)оксиметилоксиран  ва 60 мл ТҲФ ҷойгир карда, ба он 6-8 қатра этилэфирати 

фториди борро (ё маҳлули тетрахлориди (ё тетрабромиди) қалъагӣ) илова 

менамоянд. Зимни пайваста омехтакунӣ ба 11,52 г (0,12 мол) фурфуролро дар 

муддати 30 дақиқа мечаконанд. Дар ин ҳолат то 410С баландшавии ҳарорати 

омехтаи реаксионӣ мушоҳида мегардад. Омехтакуниро 3,5-4 соат идома дода, 

сипас баъди хунук кардан ҳалкунандаро буғронӣ менамоянд. Моддаи 

кристаллии ҳосилшуда бо ёрии ДМСО аз нав кристалл мегардонанд. Баромади 2-

фурил-4(6'-хлорпиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-диоксолан ба 23,73 г (84% аз 

ҳисоби назариявӣ) баробар шуд. 

 Тгуд. = 96 0С; С12Н11N2O4Cl 

 % ёфташуда: C-50,78; H-3,76; N-9,68; Cl-12,33; 

 % ҳисоб кардашуда: C-50,97; H-3,89; N-9,91; Cl-12,56; 

 Rf = 0,38 (б); 0,46 (г); 0,42 (д) 
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2.10. СИНТЕЗ ВА ТАҲҚИҚИ ҲОСИЛАҲОИ НАВИ 1,3-ДИОКСОЛАНҲО 

ДАР АСОСИ ҲОСИЛАҲОИ АМИНОЭФИРИ ГЛИСЕРОЛ ВА ФУРФУРОЛ 

2.10.1. Синтези 3(2ʹ-N,N-диметиламиноэтокси)пропандиол-1,2 

 Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда ва қифи 

чакрарез таҷҳизонида 8,9 г (0,1 мол) N,N-диметиламиноэтанолро рехта, ба 

болояш  2,3 г (0,1 мол) металли натрийро оҳиста-оҳиста илова менамоянд. Баъд 

аз пурра гузаштани реаксия ба алкоҳоляти ҳосилшуда тавассути қифи чакрарез 

11,05 г (0,1 мол) α-монохлорҳидринглисеролро дар ҳарорати 22-250С ва дар 

муддати 30 дақиқа мечаконанд. Пас аз анҷоми реаксия хлориди натрии 

ҳосилшударо полоида, қисми моеъро тариқи тақтири вакуумӣ ҷудо менамоянд. 

Баромади 3(2ʹ-N,N-диметиламиноэтокси)пропандиол-1,2 ба 14,8 г (92% аз 

ҳисоби назариявӣ) баробар шуд. 

 Тҷўш.
0С/мм сут.сим.=131/3;                  

MRёфт.
D = 43,41; MRҳисоб. D = 43,43; 

 % ёфташуда: C-51,34; H-10,15; N-8,34;  

 % ҳисоб кардашуда: C-51,53; H-10,42; N-8,58; 

 

2.10.2. Синтези 2(2ʹ-N,N-диметиламиноэтокси)метилоксиран 

 Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда, 

ҳароратсанҷ ва қифи чакрарез таҷҳизонида 8,9 г (0,1 мол) N,N-

диметиламиноэтанолро рехта ба болояш 2,3 г (0,1 мол) металли натрийи майда 

кардашударо оҳиста-оҳиста илова менамоянд. Баъд аз пурра гузаштани реаксия 

ба алкоҳоляти ҳосилшуда тавассути қифи чакрарез 9,5 г (0,1 мол)  

эпихлорҳидринро дар ҳарорати 5-80С ва дар муддати 40 дақиқа мечаконанд. Пас 

аз анҷоми реаксия хлориди натрийи ҳосилшударо полоида, қисми моеъро тариқи 

буғронии вакуумӣ ҷудо менамоянд. Баромади моддаи 2(2ʹ-N,N-

диметиламиноэтокси)метилоксиран ба 14,85 г (84% аз ҳисоби назариявӣ) 

баробар шуд. 
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       Тҷўш.
0С/мм сут.сим.=112/3;  

MRёфт.
D=38,89; MRҳисоб. D = 38,93; 

 % ёфташуда: C-57,84; H-10,17; N-9,41;  

 % ҳисоб кардашуда: C-57,93; H-10,34; N-9,65; 

 

2.10.3. Синтези 2-фурил-4(2ʹ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-1,3-

диоксолан 

 Усули А. Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки 

баргарданда, асбоби Динн-Cтарк ва қифи чакрарез таҷҳизонида 16,3 г (0,1 

мол) 3(2ʹ-N,N-диметиламиноэтокси)пропандиол-1,2 рехта, ба болояш 6,52 г 

(0,025 мол) тетрахлориди (ё тетрабромиди) қалъагиро ҳамчун катализатор 

ҳамроҳ намуда, ба болои омехтаи реаксионӣ 47 г (0,5 мол) фурфуролро 

тавассути қифи чакрарез илова намуда, дар ҳарорати 65-70 °С ва дар муддати 1-

1,5 соат омехта мекунанд. Дар хотима омехтаи реаксиониро бо маҳлули 30 %-аи 

сода ва об мешӯянд. Пас аз буғронӣ кардани ҳалкунанда ва миқдори изофаи 

фурфурол баромади 2-фурил-4-(2ʹ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-1,3-

диоксолан ба 18,3 г (76% нисбат ба назариявӣ) баробар шуд. 

 Усули Б. Ба колбаи сегарданаи бо хунуккунаки баръакс,  қифи чакрарез ва 

омехтакунак муҷаҳҳаз 16,8 г (0,1 мол)  2(2ʹ-N,N-

диметиламиноэтокси)метилоксиран  ҷойгир карда, ба он 6-8 қатра этилэфирати 

фториди борро (ё маҳлули тетрахлориди (ё тетрабромиди) қалъагӣ) илова 

менамоянд. Зимни пайваста омехтакунӣ ба маҳлул 14,25 г (0,15 мол) 

фурфуролро дар муддати 20 дақиқа мечаконанд. Дар ин маврид ҳарорати 

омехтаи реаксионӣ то 45 °С баланд мешавад. Омехтакуниро 3-3,5 соат идома 

дода, сипас баъди хунук кардан ҳалкунандаро буғронӣ менамоянд. Пас аз 

буғронӣ кардани омехтаи реаксионӣ 40,5 г 2-фурил-4(2ʹ-N,N-

диметиламиноэтокси)метил-1,3-диоксолан ҳосил шуд, ки он  85%-ро нисбат ба 

назариявӣ ташкил дод. 

 Тҷўш.
0С/мм сут.сим.=133/4;     
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  MRёфт.
D = 60,31; MRҳисоб. D = 60,37; 

 % ёфташуда: C-59,72; H-7,83; N-5,76;  

 % ҳисоб кардашуда: C-59,75; H-7,88; N-5,80; 

 

2.11. СИНТЕЗ ВА ОМЎЗИШИ ҲОСИЛАҲОИ НАВИ 1,3 - ДИОКСОЛАНҲО 

ДАР АСОСИ АМИНОГЛИСЕРОЛҲО ВА ФУРФУРОЛ 

2.11.1. Синтези 2-(N,N)-диэтиламинометилоксиран  

 Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда, 

ҳароратсанҷ ва қифи чакрарез таҷҳизонида 9 г (0,2 мол) диэтиламинро ҷойгир 

намуда, тавассути қифи чакрарез 18,5 г (0,2 мол) эпихлорҳидрин (ЭХҲ) ва 2 мл 

обро илова карда, реаксияро дар ҳарорати 25-30 °С ва дар давоми 30 дақиқа 

нигоҳ медоранд. Баъд аз сипарӣ шудаи вақти муайян ба болои омехтаи 

реаксионӣ 20 г маҳлули 25%-и  ишқори натрийро илова менамоянд. Хлориди 

натрии ҳосилшударо полоида бо эфири мутлақ 3 маротиба экстраксия мекунанд. 

Пас аз буғронӣ кардани омехтаи реаксионӣ баромади 2-N,N-

диэтиламинометилоксиран ба 14,5 г (72% нисбат ба назариявӣ) баробар шуд. 

 Собитаҳои физикию химиявии моддаи мазкур бо собитаҳои адабиёт [120] 

мувофиқат мекунад. 

2.11.2. Синтези 2-фурил-4-N,N-диэтиламинометил-1,3-диоксолан 

Методика А. Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки 

баргарданда, асбоби Динн-Cтарк ва қифи чакрарез таҷҳизонида, 9,62 г (0,1 мол) 

фурфурол ва 5-6 қатра катализатори тетрахлориди (ё тетрабромиди) қалъагиро 

(SnCl4) дар иштироки ҳалкунанда илова намуда, дар давоми 10 дақиқа омехта 

мекунанд. Сипас  ба омехтаи реаксионӣ 29,4 г (0,2 мол) 1-N,N-диэтиламино-2,3-

пропандиолро илова карда, дар давоми 3-3,5 соат ва  ҳарорати 50-55 °С гарм 

менамоянд. Баъд аз анҷоми реаксия омехтаро аввал бо маҳлули 20%-и ишқори 

натрий ва сипас бо об шуста, боқимондаи ҳалкунандаро тавассути буғронии 

вакуумӣ ҷудо мекунанд. Баромади 2-фурил-4-N,N-диэтиламинометил-1,3-

диоксолан 73,5%-ро ташкил дод. 
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Методика Б. Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки 

баргарданда, ҳароратсанҷ ва қифи чакрарез таҷҳизонида, 76,8 г (0,8 мол) 

фурфурол ва 5-6 қатра катализатори BF3O(C2H5)2 (ё маҳлули тетрахлориди (ё 

тетрабромиди) қалъагӣ) дар давоми 20 дақиқа омехта мекунанд. Сипас  ба 

омехтаи реаксионӣ 64,5 г (0,5 мол) 2-N,N-диэтиламинометилоксиранро дар 

давоми 1,0 соат  илова мекунанд ва  ҳарорати омехтаи реаксионӣ дар ин маврид 

то 45 °С баланд мешавад. Сипас омехтакуниро 3 соат идома медиҳанд. Баъд аз 

ин омехтаро то ҳарорати хона хунук карда, боқимондаи фурфуролро тақтир 

менамоянд. Пас аз тақтири вакуумӣ баромади 2-фурил-4-N,N-

диэтиламинометил-1,3-диоксолан ба 92,81 г (82,5% аз ҳисоби назариявӣ) 

баробар шуд. 

Тҷўш.
0С/мм сут.сим.=133/4;   

MRD
ёфта. = 57,670  MRD

ҳисоб.
 = 57,685 

%: С(ёфта.) = 64,00; С(ҳисоб.) = 64,00; H(ёфта.) = 8,41; Н(ҳисоб.) = 8,44;    

N(ёфта.) = 6,20; N(ҳисоб.) = 6,22. 

 

2.12. ОМЎЗИШИ РЕАКСИЯИ ДИЛС-АЛДЕР ДАР АСОСИ ҲОСИЛАҲОИ 

1,3-ДИОКСОЛАНИ ДОРОИ БАҚИЯИ ФУРФУРОЛ 

2.12.1. Синтези  4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)-оксиметил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-

тетраҳидро-3״6,״-эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 

 Ба колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда 

термометр ва қифи чакрарез таҷҳизонида, 28,25 г (0,1 мол) 2-фурил-4(6'-

хлорпиридазин-3') - оксиметил-1,3-диоксолан дар 150 мл эфири диэтил ҳал 

намуда, сипас ба омехтаи реаксионӣ 9,5 г (0,1 мол) анҳидриди кислотаи 

мелеиниро ҳамроҳ намуда, дар ҳарорати 10-15 °С ва дар давоми 1-2 соат 

омехта менамоянд. Диэтилэфири боқимондаро тариқи тақтири вакуумӣ ҷудо 

мекунанд. Моддаи кристаллии ҳосилшуда бо ёрии ДМСО аз нав кристалл 

мегардонанд. Баромади модда 5(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)-оксиметил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-

тетраҳидро-3״6,״-эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан ба 37,5 г (98,7% аз 

ҳисоби назариявӣ) баробар шуд. 
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 Тгуд. = 131-132 0С; С16Н13N2O7Cl 

 % ёфташуда: C-50,38; H-3,22; N-7,19;  

 % ҳисоб кардашуда: C-50,45; H-3,41; N-7,35; 

   Rf =   28 (а); 34 (в); 0,38 (д)  

 

2.12.2. Синтези 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-тетраҳидро-3״6,״-

эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 

 Дар колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда ва 

қифи чакрарез таҷҳизонида, 4,75 г (0,05 мол) анҳидриди кислотаи мелеиниро 

дар 150 мл эфири диэтил ҳал намуда, сипас ба омехтаи реаксионӣ 13,2 г (0,05 

мол) 2-фурил-4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)-оксиметил-1,3диоксоланро ҳамроҳ 

намуда, дар ҳарорати 10-12 °С ва дар давоми  

10 дақиқа омехта менамоянд. Диэтилэфири боқимондаро тариқи тақтири 

вакуумӣ ҷудо намуданд. Моддаи кристаллии ҳосилшуда бо ёрии ДМФА аз нав 

кристалл мегардонанд. Пас аз буғронӣ кардани омехтаи реаксионӣ   

моддаи 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-тетраҳидро-3״6,״-эндокси-

фталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан  17,73 г (98% нисбат ба назариявӣ) ҳосил 

шуд. 

            Тгуд. = 188 0С; С16Н14N2O8 

 % ёфташуда: C-52,98; H-3,79; N-7,62;  

 % ҳисоб кардашуда: C-53,03; H-3,86; N-7,73; 

   Rf  =   0,34 (б); 0,42 (г); 0,37 (д). 

 

2.12.3. Синтези 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-

тетраҳидро-3״6,״-эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 

 Дар колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда ва 

қифи чакрарез таҷҳизонида, 4,75 г (0,05 мол) анҳидриди кислотаи маленатро 

дар 150 мл эфири диэтил ҳал намуда, сипас ба омехтаи реаксионӣ 12,05 г 

(0,05 мол) 2-фурил-4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-1,3-диоксоланро 
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ҳамроҳ намуда, дар ҳарорати 12-15 °С ва дар давоми  

10 дақиқа омехта менамоянд. Диэтилэфири боқимондаро тариқи тақтири 

вакуумӣ ҷудо мекунанд. Моддаи кристаллии ҳосилшуда бо ёрии ДМФА аз нав 

кристалл мегардонанд. Пас аз буғронӣ кардани омехтаи реаксионӣ баромади  

4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-тетраҳидро-3״6,״-эндоксифтал-

анҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 16,67 г, яъне 98,4%-ро нисбат ба назариявӣ 

ташкил дод. 

           Тгуд. = 174 0С; C16H21NO7; 

 % ёфташуда: C-56,42; H-5,96; N-3,92;  

 % ҳисоб кардашуда: C-56,63; H-6,19; N-4,12; 

   Rf   = 0,33 (а); 0,41 (в); 0,39 (г). 

 

2.12.4. Синтези 4-N,N-диметиламинометил-2[1ꞌ,2ꞌ,3ꞌ,6ꞌ-тетраҳидро-3ꞌ,6ꞌ-

эндоксифталанҳидрид-3ꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

 Дар колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда ва 

қифи чакрарез таҷҳизонида, 4,75 г (0,05 мол) анҳидриди кислотаи маленатро 

дар 150 мл эфири диэтил ҳал намуда, сипас ба омехтаи реаксионӣ 18,1 г (0,05 

мол) 2-фурил-4-N,N-диметиламинометил-1,3-диоксоланро ҳамроҳ намуда, дар 

ҳарорати 7-10 °С ва дар давоми 30 дақиқа омехта менамоянд. Эфири диэтили 

боқимондаро тариқи буғронӣ ҷудо менамоянд. Моддаи кристаллии ҳосилшуда 

бо ёрии ДМФА аз нав кристалл мегардонанд. Пас аз буғронӣ кардани омехтаи 

реаксионӣ баромади  4-N,N-диметиламинометил-2[1ꞌ,2ꞌ,3ꞌ,6ꞌ-тетраҳидро-3ꞌ,6ꞌ-

эндоксифталанҳидрид-3ꞌ-ил]-1,3-диоксолан 13,9 г, яъне 94,6%-ро нисбат ба 

назариявӣ ташкил дод. 

             Тгуд. = 169-170 0С; C14H17NO6; 

 % ёфташуда: C-56,88; H-5,22; N-4,56;  

 % ҳисоб кардашуда: C-57,14; H-5,44; N-4,76; 

   Rf   = 0,36 (б); 0,38 (г); 0,32 (д)  
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2.13. СИНТЕЗ ҲОСИЛАҲОИ ПОЛИСИКЛИИ 1,3-ДИОКСОЛАНҲОИ 

ДОРОИ БАҚИЯҲОИ ДИҲИДРОКСИПИРИДАЗИН ВА 

ПИРИДАЗИНДИОН 

2.13.1. Синтези 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан ва 

4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-

1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

 Дар колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда ва 

қифи чакрарез таҷҳизонида, 19 г (0,05 мол) 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-

2[1ꞌꞌ,2ꞌꞌ,3ꞌꞌ6ꞌꞌ-тетраҳидро-3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-эндоксифталанҳидрид-3ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксоланро 

дар 150 мл бензол ҳал намуда, сипас ба омехтаи реаксионӣ 6,5 г (0,05 мол) 

ҳидразинсулфатро ҳамроҳ намуда, дар ҳарорати 70-75 °С ва дар давоми 1,5 соат 

омехта менамоянд. Бензоли боқимондаро буғронӣ мекунанд. Пас аз буғронӣ  

омехтаи 12,7 г (64,7%) 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан ва 5,01 г 

(25,4%) 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-

эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан ҳосил карда шуд. 4(6ꞌ-

хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-

фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан дар эфири диэтил нағз ҳал шуда, 4(6ꞌ-

хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-

эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан, баръакс, бад ҳал мешавад. Барои 

4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

            Тгуд. = 226 0С; C16H15N4O6Cl; 

 % ёфташуда: C-48,42; H-3,68; N-14,05; Cl-8,81:  

 % ҳисоб кардашуда: C-48,66; H-3,80; N-14,19; Cl-8.99; 

   Rg = 0,27 (а); 0,31 (в); 0,40 (г)  

 Барои 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-

эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

            Тгуд. = 189 0С; C16H15N4O6Cl; 



50 
 

 % ёфташуда: C-48,51; H-3,64; N-14,08; Cl-8,85:  

 % ҳисоб кардашуда: C-48,66; H-3,80; N-14,19; Cl-8,99; 

   Rf  = 0,31 (в); 0,37 (г); 0,33 (д).  

2.13.2. Синтези 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-

диҳидрокси-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-

диоксолан ва 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-

тетраҳидро -1ꞌꞌ,4ꞌꞌ- фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

 Дар колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда ва қифи 

чакрарез таҷҳизонида, 18,1 г (0,05 мол) 5(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)-2[1ꞌꞌ,2ꞌꞌ,3ꞌꞌ6ꞌꞌ-

тетраҳидро-3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-эндоксифталанҳидрид-3ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксоланро дар 150 мл 

бензол ҳал намуда, сипас ба омехтаи реаксионӣ 6,5 г (0,05 мол) 

ҳидразинсулфатро ҳамроҳ намуда, дар ҳарорати 75-80 °С ва дар давоми 1,5 соат 

омехта менамоянд. Бензоли боқимондаро буғронӣ мекунанд. Пас аз буғронӣ  

омехтаи 12,8 г (69,1%) 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-

диҳидрокси-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-фталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диок-

солан ва 3,06 г (16,3%) 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-

тетраҳидро-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан ҳосил карда шуд. 

 Барои 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

            Тгуд. =246 - 247 0С; C16H16N4O7; 

 % ёфташуда: C-50,92; H-4,02; N-14,63;  

 % ҳисоб кардашуда: C-51,06; H-4,25; N-14,89; 

   Rg = 0,34 (б); 0,38 (г); 0,32 (д)  

 Барои 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

            Тгуд. = 210 - 211 0С; C16H16N4O7; 

 % ёфташуда: C-50,94; H-4,09; N-14,65;  

 % ҳисоб кардашуда: C-51,06; H-4,25; N-14,89; 

   Rg = 0,30 (а); 0,29 (в); 0,37 (г). 
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2.13.3. Синтези 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан ва 

4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-

эндокси -1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

 Дар колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда ва 

қифи чакрарез таҷҳизонида 16,95 г (0,05 мол) 2-фурил-4(2ꞌ-N,N-

диметиламиноэтокси)метил-1,3-диоксоланро дар 200 мл бензен (бензол) ҳал 

намуда, сипас ба омехтаи реаксионӣ 6,5 г (0,05 мол) ҳидразинсулфатро 

ҳамроҳ намуда, дар ҳарорати 75-80 °С ва дар давоми 1,5 соат омехта 

менамоянд. Бензоли боқимондаро буғронӣ мекунанд. Пас аз буғронӣ  омехтаи 

12,6 г (74,3%) 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан ва 3,05 г 

(18,0%) 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-

эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан ҳосил карда шуд. 

 Барои 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-

тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан: 

     Тгуд. = 207 0С; C16H23N3O6; 

 % ёфташуда: C-54,22; H-6,34; N-11,76;  

 % ҳисоб кардашуда: C-54,39; H-6,52; N-11,90; 

   Rf  = 0,38 (а); 0,27 (б); 0,35 (в)  

 Барои 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-тетраҳидро-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-

фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан: 

     Тгуд. = 179 0С; C16H23N3O6; 

 % ёфташуда: C-54,28; H-6,32; N-11,74;  

 % ҳисоб кардашуда: C-54,39; H-6,52; N-11,90; 

   Rf  = 0,34 (б); 0,36 (г); 0,29 (д). 
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2.13.4. Синтези 4-N,N-диметиламинометил-2[1ꞌ,4ꞌ-диҳидрокси- 5ꞌ,8ꞌ,9ꞌ,10ꞌ-

тетраҳидро-5ꞌ,8ꞌ-эндоксифталазин-8ꞌ-ил]-1,3-диоксолан ва 4-N,N-

диметиламинометил-2[5ꞌ,8ꞌ,9ꞌ,10ꞌ-тетраҳидро-5ꞌ,8ꞌ-эндокси -1ꞌ,4ꞌ-

фталазиндион-8ꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

 Дар колбаи сегарданаи бо омехтакунак, хунуккунаки баргарданда ва 

қифи чакрарез таҷҳизонида, 14,7 г (0,05 мол) 4-N,N-диметиламинометил-

2[1ꞌ,2ꞌ,3ꞌ,6ꞌ-тетраҳидро-3ꞌ,6ꞌ-эндоксифталанҳидрид-3ꞌ-ил]-1,3-диоксоланро дар 

200 мл бензоли беоб ҳал намуда, сипас ба омехтаи реаксионӣ 6,5 г (0,05 мол) 

ҳидразинсулфатро ҳамроҳ намуда, дар ҳарорати 78-85 °С ва дар давоми 1,5 

соат омехта менамоянд. Бензоли боқимондаро буғронӣ мекунанд. Пас аз 

буғронӣ  омехтаи 13,1 г (85,1%) 4-N,N-диметиламинометил-2[1ꞌ,4ꞌ-диҳидрокси-

5ꞌ,8ꞌ,9ꞌ,10ꞌ-тетраҳидро-5ꞌ,8ꞌ-эндоксифталазин-8ꞌ-ил]-1,3-диоксолан ва 1,76 г 

(11,4%)  4-N,N-диметиламинометил-2[5ꞌ,8ꞌ,9ꞌ,10ꞌ-тетраҳидро-5ꞌ,8ꞌ-эндокси-1ꞌ,4ꞌ-

фталазиндион-8ꞌ-ил]-1,3-диоксолан ҳосил карда шуд.  

 Барои 4-N,N-диметиламинометил-2[1ꞌ,4ꞌ-диҳидрокси-5ꞌ,8ꞌ,9ꞌ,10ꞌ-тетраҳидро-

5ꞌ,8ꞌ-эндоксифталазин-8ꞌ-ил]-1,3-диоксолан: 

 Тгуд. = 201 0С; C14H19N3O5; 

 % ёфташуда: C-54,26; H-5,89; N-13,48;  

 % ҳисоб кардашуда: C-54,37; H-6,15; N-13,59; 

   Rf  = 0,41 (а); 0,38 (б); 0,34 (г) 

 Барои 4-N,N-диметиламинометил-2[5ꞌ,8ꞌ,9ꞌ,10ꞌ-тетраҳидро-5ꞌ,8ꞌ-эндокси-

1ꞌ,4ꞌ-фталазиндион-8ꞌ-ил]-1,3-диоксолан: 

 Тгуд. = 172 -173 0С; C14H19N3O5; 

 % ёфташуда: C-54,22; H-5,92; N-13,46;  

 % ҳисоб кардашуда: C-54,37; H-6,15; N-13,59; 

   Rf  = 0,36 (б); 0,31 (в); 0,38 (д). 
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БОБИ 3. СИНТЕЗ ВА ТАБДИЛОТИ ҲОСИЛАҲОИ  

1,3-ДИОКСОЛАНҲОИ ДОРОИ БАҚИЯИ ФУРФУРОЛ 

(МУҲОКИМАИ НАТИҶАҲО) 

3.1. Синтез ва омӯзиши ҳосилаҳои 3,6-диҳидроксипиридазин 

 Пиридазин ва ҳосилаҳои сершумори он дар синтези моддаҳои органикӣ, 

рангкунандаҳо, гербисидҳо, маводҳои доруворӣ ва ба сифати синтонҳо дар 

химияи органикӣ ба таври ба таврӣ васеъ мавриди истифода қарор мегирад. 

 Масалан дар тибби амалӣ сулфапиридазин, этазол ва ғайраҳо ба сифати 

маводҳои доруворӣ васеъ истифода бурда мешаванд, ки онҳо ҳосилаҳои 

пиридазин мебошанд. 

 Ҳосил кардани 3,6-диҳидроксипиридазин дар асоси таъсири мутақобилаи 

ҳидразинсулфат ва анҳидриди кислотаи маленат аз рӯйи нақшаи зерин ба амал 

оварда шуд: 

 Нақшаи 1. 

 

  Синтези 3,6-диҳидроксипиридазин зимни таъсири мутақобилаи 

ҳидразинсулфат ва  анҳидриди кислотаи маленат дар таносуби молии 1:1,01 дар 

ҳарорати 100 °С гузаронида шуд ва баромади он 87%-ро ташкил дод. Ҳарорати 

гудозиши 3,6-диҳидроксипиридазин ба 299-300 °С мебошад. Вазифаи навбатии 

мо аз иваз намудани гурӯҳҳои ҳидроксиди 3,6-диҳидроксипиридазин ба хлор 

иборат буд. 

 Барои моддаи мазкур дар  спектри ИС хатҳои фурӯбарӣ дар соҳаҳои 

зерин пайдо кардем (ν, см-1): 3315 (ОН), 808, 940, 1153, 1212, 1236, 1290, 1400 

(гурӯҳи сигналҳои ҳалқаи пиридазин). 
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Расми 1. Спектри ИС-и 3,6-диҳидроксипиридазин 

 

Расми 2. Спектри Н1 РМЯ-и 3,6-диҳидроксипиридазин 

 

 Дар спектри Н1 РМЯ дар пайдоиши сигналҳо дар соҳаи 6,93-6,94 ҳ.м. ду 

дублети якхелаи хоси протонҳои ҳалқаи пиридазин ва ду синглети гурӯҳҳои ОН-

и моддаи ибтидоӣ дар соҳаи 11,31-11,33 ҳ.м. мушоҳида мегардад  

 Барои ивази гурӯҳҳои ҳидроксил мо аз хлороксифосфор (V) истифода 

кардем. 
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 Таъсири байниҳамдигарии 3,6-диҳидроксипиридазин бо хлороксифосфор 

(V) бо нақшаи зерин гузаронида шуд, ки дар натиҷа 3,6-дихлорпиридазин ҳосил 

гардид: 

 Нақшаи 2. 

OHHO POCl
3 Cl Cl H

3
PO

4
+HCl

NN

+

NN

+

 

 Реаксияи мазкур ҳангоми таъсири байниҳамдигарии 3,6-

диҳидроксипиридазин бо хлороксифосфор (V) дар таносуби молии 1:3 зимни 

ширкати  кислотаи сулфат дар ҳарорати 70 - 90 °С мегузарад. 3,6-

дихлорпиридазини ҳосилшуда моддаи кристаллии сафед буда, дар об ҳал 

мешавад, дар спирт, атсетон, тетраҳидрофуран ва диметилформамид низ хуб 

ҳалшаванда мебошад. Натиҷаҳои  таҳлили хроматографияи газу моеъ (ГЖХ) 

нишон медиҳад, ки ҳиссаи ғашҳо аз 1,0 % камтар аст. Баромади модда 77%-ро 

ташкил дод. Ҳарорати гудозиши  3,6-дихлорпиридазин ба 68 − 69 °С баробар аст. 

 Таркиб, сохт ва тозагии пайвастаҳои ҳосилшуда бо таҳлили элементӣ, 

спектроскопияҳои ИС, РЯМ, масс-спектрометрия тасдиқ карда шуд. Дар 

спектрҳои ИС 3,6-дихлорпиридазин мавҷудияти хатҳои махсуси фурӯбарии 

гурӯҳҳои функсионалии зерин пайдо карда шуд ν, см-1: 743 см-1 (С-Cl), 866, 945, 

1158, 1219, 1284, 1324, 1460 (гурӯҳи сигналҳои ҳалқаи пиридазин), 1271 (С-Н, 

деф.), 2873, 2976 (С-Н, вал.). 
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Расми 3. Спектри ИС-и 3,6-дихлорпиридазин 

 

Расми 4. Спектри Н1 РМЯ-и 3,6-дихлорпиридазин 
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 Дар спектри Н1 РМЯ дар пайдоиши сигналҳо дар соҳаи 7,27-7,29 ҳ.м. ду 

дублети якхелаи хоси протонҳои ҳалқаи пиридазин ва нестшавии ду синглети 

гурӯҳҳои ОН-и моддаи ибтидоӣ дар соҳаи 11,31-11,33 ҳ.м. мушоҳида мегардад. 

3.2. Таҳқиқи таъсири байниҳамдигарии глисероли дорои бақияи 

пиридазин бо фурфурол 

 Таҳлили адабиётҳои сершумор нишон медиҳанд, қи ҳосил кардани 

ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар асоси глисероли дорои бақияи пиридазин 

яке аз вазифаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Ин бо он асоснок карда мешавад, ки 

ҳам ҳосилаҳои 1,3-диоксолан ва ҳам ҳосилаҳои пиридазин дар соҳаҳои мухталиф 

ба монандаи тиб(б), техника, кишоварзӣ ва ғайраҳо ба таври васеъ мавриди 

истифода қарор додаанд [45]. 

 Бо назардошти ин аз ҷониби мо бори аввал реаксияи байни ҳосилаҳои 

глисероли дорои бақияи пиридазин бо фурфурол омӯхта шуд. Барои ин дар аввал 

табдилотҳои зеринро анҷом додем, ки дар натиҷа ҳосилаҳои дорои бақияи 

пиридазин синтез карда шуданд: 

 Нақшаи 3.  
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 Моддаи 3 дар натиҷаи таъсири байниҳамдигарии глисерол бо 

 3,6-дихлорпиридазин дар иштироки натрийи филизӣ ҳосил карда шуд. Барои ин 

дар аввал реаксияи байни глисерол (а) бо филизи натрий (б) гузаронида шуд, ки 

ин дар таносуби молии а:б = 3:1 дар ҳарорати хона мегузарад. Сипас ба 

глисерати натрийи ҳосилшуда бо миқдори эквивалентӣ 3,6-дихлорпиридазин дар 

тетраҳидрофуран (ТҲФ) дар ҳарорати 35-40 0С дар фосилаи 0,5-1 соат илова 

гардид. Дар натиҷа таҳшини сафед (NaCl) ҳосил шуд ва онро полоида, бақияи 

ТҲФ ва глисеролро тақдир намудем. Таҳшини ҳосилшударо полоида, бо атсетон 

аз нав кристалл кардем. Баромади 1(6'-хлорпиридаз-3'-ил)- оксипропандиол-2,3 

83% аз ҳисоби назариявиро ташкил намуд. 

  

 

Расми 5. Спектри ИС-и 1(6'-хлорпиридаз-3'-ил)оксипропандиол-2,3 
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 Дар спектри ИС нестшавии як соҳаи фурӯбарӣ дар 743 см-1 (С-Cl), ки 

хоси 3,6-дихлорпиридазин аст ва пайдошавии соҳаи фурӯбарии нав дар 1031 см-1 

(С-О) хоси робитаи эфирӣ гувоҳи он аст, ки реаксияи мазкур гузаштааст. 

 

 

Расми 6. Спектри Н1 РМЯ-и 1(6'-хлорпиридаз-3'-ил)оксипропандиол-2,3 

 Дар спектри Н1 РМЯ пайдошавии сигналҳо дар соҳаҳои 7,34 (д,Н, ҳ.м., 

пиридазин аз наздикии C-Cl), 7,08 (д,Н, ҳ.м., пиридин), 3,94 (с, ОН канорӣ) ва 

5,77 (с,ОН дуюма) гувоҳи гузариши реаксияи мазкур мебошад. 

 Дар идомаи ин аз ҷониби мо таъсири мутақобилаи  моддаи (III) бо 

фурфурол (в) дар иштироки катализатор тетраҳалогениди қалъагӣ дар таносуби 

2:1:0,05 дар ҳарорати 60-65 0С гузаронида шуд. Дар раванди мазкур ба сифати 

ҳалкунанда аз бензол ва чорхлориди карбон истифода намудем. Реаксия бо 

нақшаи зерин ба амал оварда шуд.     
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 Нақшаи 4.  

 Омӯзиши реаксияи мазкур нишон дод, ки ҳангоми баланд бардоштани 

ҳарорати муҳити реаксия ё тағйир додани таносуби моддаҳои таъсиркунанда ва 

катализатор баромади маҳсулот кам мешавад. Бо назари мо, ин пеш аз ҳама ба 

қобилияти реаксионии фурфурол ва фаъолияти катализатор вобаста мебошад, 

яъне дар ҳароратҳои баланд катализатор нофаъол гардида, баръакс фурфурол 

эҳтимолан оксид мешавад. Баромади 2-фурил-4(6'-хлорпиридаз-3'-ил)-

оксиметил-1,3-диоксолан (7) 78%-ро ташкил намуд. 

 Реаксияи ҳосил кардани 2-фурил-4(6'-хлорпиридаз-3'-ил)-оксиметил-1,3-

диоксолан инчунин дар натиҷаи таъсири мутақобилаи 2(6'–ҳидроксипиридаз-3'-

ил)оксиметилоксиран бо фурфурол дар иштироки катализатор этилэфирати 

фториди бор низ мавриди омӯзиш қарор гирифт: 

 Нақшаи 5. 

 

Реаксияи мазкур зимни таъсири байниҳамдигарии 2(6'-хлорпиридаз-3'-

ил)оксиметилоксиран  ва фурфурол дар иштироки ҳалкунанда гузаронида шуд, 

ки пас аз илова кардани фурфурол ҳарорати омехта то 410С баланд гардид. Ин 

реаксияи экзотермӣ мебошад. Кристаллҳои ҳосилшуда ранги сафед доранд. 

Баромади 2-фурил-4(6'-хлорпиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-диоксолан ба 84% аз 
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ҳисоби назариявӣ баробар шуд. Собитаҳои физикию химиявии моддаҳои мазкур 

ба асноди бо усули қаблӣ ҳосилкардашуда пурра мувофиқат мекунанд. 

 

Расми 7. Спектри ИС-и 2-фурил-4(6'-хлорпиридаз-3'-ил)-оксиметил-1,3-

диоксолан 

 Дар спектри ИС нестшавии соҳаҳои фурӯбарӣ дар 3320 см-1  

 ва  3330 см-1 (-ОН)  хоси моддаи ибтидоӣ ва пайдошавии соҳаи фурӯбарӣ дар 

1589, 1496, 1442, 600 (фуран); 1228, 1160, 1047, 1007 см-1  (С-О-С-О-С) хоси 

моддаи ҳосилшуда буда, далели он аст, ки реаксияи мазкур гузаштааст. 
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Расми 8. Спектри Н1 РМЯ-и 2-фурил-4(6'-хлорпиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-

диоксолан 

 Ҳамчунин дар спектри Н1 РМЯ низ нестшавӣ дар соҳаҳои 3,94 ва 5,77 

(с,ОН-и якум ва дуюм) гурўҳҳои хоси гуруҳи ОН-и моддаи ибтидоӣ ва 

пайдошавии сигнал дар соҳаҳои 3,18 ҳ.м. (с, СН, О-CН-О), 6,38 ҳ.м. (1д, 1 т, 

ҳалқаи фурфурол)  ва 7,42 ҳ.м. (1д, СН-О ҳалқаи фурфурол ҳ.м.) хоси моддаи 

ҳосилшуда аз гузариши реаксияи мазкур гувоҳӣ медиҳад. 

 Тавассути спектроскопияи ИС ва Н1 РМЯ муайян карда шуд, ки 2-фурил-

4(6'-хлорпиридаз-3'-ил)-оксиметил-1,3-диоксолан дар шакли омехтаи изомерҳои  

а, b ҳосил шудааст (нигаред ба нақша), ки онҳоро ҷудо кардан душвор аст.  
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 Дар спектри Н1 РМЯ сигналҳои протонҳои ҳалқаи фуран 1Н 7,42 ҳ.м. ва  

2Н 6,38 ҳ.м. мавҷуданд; протонҳои ҳалқаи диоксолан ба сигналҳои 3,87-4,42 ҳ.м. 

мувофиқат мекунанд. 2Н мултиплет ба протон дар атоми чоруми карбони ҳалқаи 

диоксолан тааллуқ дорад; протонҳои гурӯҳи оксиметил дорои сигналҳои 

лағжишҳои химиявии 3,92 ҳ.м. мебошанд. 1H (д) 7,08 ҳ.м. ва 1H (д) 7,20 ҳ.м. 

мувофиқан протонҳои атомҳои чорум ва панҷуми ҳалқаи пиридазин мебошанд. 

Протони атоми карбони дуюми ҳалқаи 1,3-диоксолан бо лағжиши химиявии 3,18 

ҳ.м. ва 3,28 ҳ.м., бо таносуби қуллаи тақрибан 1:1 мувофиқат мекунанд. Ин аз 

мавҷудияти изомерҳои дорои структураҳои гуногуни гурӯҳӣ дар атомҳои 

карбонии дуюм ва чоруми сикли диоксолан шаҳодат медиҳад, ки дар реаксияи 

баррасишаванда ба андозаи баробар ба вуҷуд меоянд. Пайдоиши изомерҳоро бо 

ду самти ҳамлаи нуклеофилии карбокатионҳои мобайнӣ шарҳ додан мумкин аст 

ва албатта чунин механизм аз ҳалкунанда ва катализатор вобаста мебошад 

(нигаред ба нақша). 
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 Дар масс-спектроскопия таҷзияи молекулаи 2-фурил-4(6'-хлорпиридаз-3'-

ил)-оксиметил-1,3-диоксолан ба тариқи зайл сурат гирифт. 

 

 

 Барои ҳосил кардани ҳосилаи нави 1,3-диоксолани дорои бақияи 

фурфурол ва ҳидроксипиридазин мо таъсири мутақобилаи моддаи 

 4-ро бо фурфурол (а) мавриди омӯзиш қарор додем.  Моддаи 4 дар натиҷаи 

таъсири байниҳамдигарии α-монохлорҳидринглисерол бо 3,6-

диҳидроксипиридазин дар иштироки маҳлули обии ишқори натрий ҳосил карда 
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шуд. Сипас барои идомаи таҳқиқот моддаи 4-и ҳосилшударо дар иштироки 

катализатор ҳалогенидҳои қалъагӣ (IV) ба фурфурол тариқи нақшаи зерин 

таъсир намудем. 

 Нақшаи 6.  

 

 Зимни таҳқиқот табдилоти мазкур муайян карда шуд, ки таъсири 

байниҳамдигарии (IV) бо фурфурол (в) дар иштироки чорхлориди қалъагӣ дар 

ҳалкунандаи бензол бо таносуби 4:в:кат = 2:1:0,05 баромади 2-фурил-4-(6'-

ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-диоксолан (8) 83%-ро ташкил медиҳад. 

Раванди мазкур дар ҳароратҳои 65-70 0С гузаронида шуд. Дар табдилоти 

зикршуда низ вобастагии таносуби моддаҳои таъсиркунанда, катализатор, 

ҳалкунанда ва ҳарорат мушоҳида мешавад. Дар иштироки дигар катализаторҳо 

ва ҳалкунандаҳо баромади моддаи 8 аз 60% зиёд намешавад. Ҳарорати муҳити 

реаксионӣ низ ба баромади моддаи ниҳоӣ таъсир мекунад. Дар ҳарорати паст (аз 

55 0С баромади маҳсулот аз 30-40% зиёд нест. Дар ҳарорати баланд бошад (аз 70 

0С) қисман қатроншавии муҳити реаксияӣ мушоҳида мегардад. 

 Бояд тазаккур дод, ки реаксияи таъсири мутақобилаи фурфурол, 2(6'–

ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметилоксиранро дар таносубҳои молии гуногун ин 

моддаҳо бо катализаторҳои мухталиф (SnCl4, SnBr4, SnI4, AlCl3, FeCl3, TiCl4) дар 

ҳалкунандаҳои ҳархела (хлороформ, чорхлориди карбон, ТҲФ, диоксан, ДМФА, 

ДМСО) мавриди омӯзиш қарор додем. Баромади маҳсулот ҳам аз таносубҳои 

молии моддаҳои ибтидоии таъсиркунанда ва кализатор, ҳам аз интихоби 

катализатор ва ҳам аз ҳалкунанда вобастагии калон дорад. Дар мавриди 

истифодаи ДМСО ба сифати ҳалкунанда ба ҷойи реаксияи байни фурфурол ва 

2(6'–ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметилоксиран, баръакс таъсири 
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байниҳамдигарии охирин бо ҳалкунанда ба вуқӯъ пайваст ва дар натиҷа 4(6'-

ҳидроксипиридаз-3'-ил)метил-2,2-диметилтио-1,3-диоксолан ҳосил карда шуд:  

 

 Дар спектри ИС-и 2-фурил-4-(6'-ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-

диоксолан дар соҳаҳои фурӯбарии 3380-3360 см-1, ки хоси лаппиши валентии 

гурӯҳҳои – ОН-и моддаи ибтидоӣ мебошад, мушоҳида намегардад. Дар 3560 см-1 

соҳаи фурӯбарӣ пайдо мешавад, ки он хоси лаппиши валентии гуруҳи –ОН-и 

ҳалқаи пиридазин мебошад. Ҳамчунин дар соҳаҳои фурӯбарии 1336 см-1 (О-С-О) 

ва 1465 см-1 (ҳалқаи фурфурол) лаппишҳо пайдо мешаванд, ки ин гузариши 

реаксияи мазкурро тасдиқ менамояд. 

 

Расми 9. Спектри ИС-и 2-фурил-4-(6'-ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-

диоксолан 

 

 Таҳқиқи спектри РПМ (РЯМ) нишон дод, ки дар моддаи 2-фурил-4(6'-

ҳидроксипиридаз-3'-ил)-оксиметил-1,3-диоксолан ба монанди 2-фурил-4(6'-

хлорпиридаз-3'-ил)-оксиметил-1,3-диоксолан лағжишҳои химиявӣ (δ, ҳ,м.) 

мавҷуд буда, танҳо он бо пайдошавии сигнал дар 11,22 ҳ,м. (с ОН-и ҳалқаи 
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пиридазин) ва  6,77 ҳ,м. (д СН-и назди С-ОН-и ҳалқаи пиридазин ва ин дублет 

дар 2-фурил-4(6'-хлорпиридаз-3'-ил)-оксиметил-1,3-диоксолан ба 7,20 ҳ,м. 

баробар аст) фарқ мекунад. Дигар сигналҳои лағжиши химиявӣ дар ҳарду 

моддаҳо якхела мебошанд. Дар ин модда низ ба монанди моддаи 7 изомерҳо 

мавҷуданд ва ҷудо карда нашудаанд. 

 

Расми 10. Спектри Н1 РЯМ-и 2-фурил-4(6'-ҳидроксипиридаз-3'-ил)-оксиметил-

1,3-диоксолан 

 Барои ҳосил кардани моддаи 8 мо аз усули дигар истифода намудем, ки 

он ба таъсири мутақобилаи 2(6'–ҳидроксипиридаз-3'-ил) оксиметилоксиран ва 

фурфурол асос ёфтааст. Моддаи мазкурро зимни таъсири байниҳамдигарии α,γ-

дихлорҳидринглисерол бо 3,6-диҳидроксипиридазин ва баъдан ба моддаи 

ҳосилшуда таъсир намудани ишқори натрий ҳосил намудем.  Реаксияи мазкур 

дар таносуби эквимолии 1(6'-ҳидроксипиридаз-3'-ил)-3-хлорпропанол-2 ва 

маҳлули обии ишқори натрий дар ҳароратҳои 30-35 0С мегузарад. 2-фурил-4(6'-
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ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-диоксоланро аз маҳлул таҳшин намуда, 

сипас хушк кардем.  Баромади 2-фурил-4(6'-ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметил-

1,3-диоксолан ба 88% аз ҳисоби назариявӣ баробар шуд. Дар спектри ИС 

нестшавии лапииши валентӣ дар соҳаи 766 см-1 (C-Cl) ва   лаппиши валентӣ дар 

соҳаи фурӯбарии 1256 см-1 (ҳалқаи эпоксидӣ) мушоҳида карда шуд, ки ин гувоҳи 

гузаштани табдилоти мазкур мебошад. 

 Бояд тазаккур дод, ки 2-фурил-4(6'-ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-

диоксолан ба монанди 2-фурил-4(6'-хлорпиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-диоксолан 

дар шакли омехтаи изомерҳои а, b ҳосил мешавад ва онҳоро ҷудо кардан 

ғайриимкон аст.  

 Омӯзиши таъсири мутақобилии 2(6'–ҳидроксипиридаз-3'-ил')-

оксиметилоксиран  бо фурфурол дар иштироки катализатор этилэфирати 

фториди бор ва ҳалкунанда ТҲФ бо таносуби молии 1:1,2 дар ҳароратҳои 40-450 

С бо нақшаи зайл мегузарад, ки дар ин шароит баромади маҳсулот 

88%-ро ташкил медиҳад.  

 Нақшаи 7. 

 

 Собитаҳои физикию химиявии моддаҳои мазкур ба асноди бо усули 

қаблӣ ҳосилкардашуда, пурра мувофиқат мекунанд.  

3.3. Синтез ва таҳқиқи ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар асоси 

ҳосилаҳои аминоэфири глисерол ва фурфурол 

 Моддаи 9-10 дар натиҷаи таъсири байниҳамдигарии α-

монохлорҳидринглисерол бо N,N-диалкиламиноэтанолҳо дар иштироки натрийи 

филизӣ бо нақшаи зайл ҳосил карда шуданд: 
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Нақшаи 8. 

 

 Барои гузаронидани раванди мазкур аввал бо N,N-диалкиламиноэтанолҳо 

бо филизи натрий таъсир карда, алкоҳоляти мувофиқро ҳосил намудем. Сипас 

дар ҳарорати 22-250С ба ин алкоҳолят дар фосилаи 20-25 дақиқа α-

монохлорҳидрин глисеролро илова кардем. Пас аз 1,5 соат омехтаро полоида 

қисми моеъро тариқи тақтири вакуумӣ ҷудо намудем. Баромади модда 92-96%-

ро ташкил дод. 

 Барои 3(2ʹ - N,N-диметиламиноэтокси)пропандиол-1,2: 

 Тҷўш.°С/мм сут.сим = 131/3 0С; nД =1,4501; d20=1,0093; 

  MRёфт. D =43,41; MRҳисоб. D =43,43; 

 % ёфташуда: C-51,34; H-10,15; N-8,34;  

 % ҳисоб кардашуда: C-51,53; H-10,42; N-8,58; 

 Барои 3(2ʹ - N,N-диэтиламиноэтокси)пропандиол-1,2:  

 Тҷўш.°С/мм сут.сим =  136/3 0С; nД =1,4511; d20
4=0,9770; 

  MRёфт. D =52,65; MRҳисоб. D =52,66; 

 % ёфташуда: C-49,95; H-4,54; N-16,54;  

 % ҳисоб кардашуда: C-50,00; H-4,76; N-16,66; 

  Дар спектри ИС нестшавии соҳаи фурӯбарӣ дар 768-772 см-1, ки хоси 

лаппиши валентии (C-Cl) мебошад ва пайдошавии соҳаи фурӯбарӣ дар 1103-

1108 см-1, ки хоси лаппиши валентии робитаи (С-О)-и эфири сода, 1214, 1223 см-

1 хоси амини сеюма ва 2989 см-1 хоси гурӯҳи метил аст, мушоҳида мегардад. Ин 

аз ивазшавии хлор ба бақияи N,N-диалкиламиноэтокси гувоҳӣ медиҳад. 
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Расми 11. Спектри ИС-и 3(2ʹ - N,N-диэтиламиноэтокси)пропандиол-1,2 

 Дар спектри Н1 РЯМ барои моддаҳои ниҳоӣ чунин лағжишҳои химиявӣ 

(δ, ҳ.м.) хосанд: соҳаҳои 3,94 ва 5,77 (2с,ОН-и якум ва дуюм мувофиқан), 2,82 (с, 

2СН3), 3,47 (т, CН2-О), 2,51 (т,  CН2-N), 3,38-3,80 (гурўҳи сигналҳои хоси скелети 

пропан). 
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Расми 12. Спектри Н1 РМЯ-и 3(2ʹ - N,N-диметиламиноэтокси)пропандиол-1,2 

3(2ʹ - N,N-алкиламиноэтокси)пропандиол-1,2-ҳои синтезкардашуда моеъ 

буда, бўи пасти хоси аминҳо дошта, дар ҳалкунандаҳои органикӣ ҳалшаванда 

мебошанд. 

  

Расми 13. ХГМ   3(2ʹ - N,N-диметиламиноэтокси)пропандиол-1,2 

 

Тозагии 3(2ʹ - N,N-диметиламиноэтокси)пропандиол-1,2 бо усули 

хроматографияи газу моеъгӣ санҷида шуд.  
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Маълумотҳои ХГМ иштироки ғашҳоро дар чунин мувофиқаҳое, ки аз 0,5% 

(расми 13) зиёд нест, нишон медиҳад  

 Барои муайян кардани қобилияти реаксияи ҳалқаи эпоксидӣ бо фурфурол 

таъсири мутақобилаи эпихлорҳидрин бо N,N-диалкиламиноэтанол дар иштироки 

натрийи филизӣ омухта шуд, ки он ба нақшаи зерин ба амал меояд. 

 Нақшаи 9. 

 

 Реаксияи мазкур зимни таъсири мутақобилаи N,N-диалкиламиноэтанол 

бо филизи натрий ва минбаъд ба алкоҳоляти ҳосилшуда илова намудани 

эпихлорҳидрин ба амал оварда шуд, ки он дар ҳароратҳои 5-8 0С сурат мегирад. 

Дар реаксияи мазкур миқдори барзиёди N,N-диалкиламиноэтанол нақши 

ҳалкунандаро мебозад. Дар ҳароратҳои баланд гузариши реаксияи кушодашавии 

ҳалқаи эпоксидӣ мушоҳида мегардад. Баромади маҳсулот 84-85%-ро ташкил 

дод. 

 

Расми 14. ХГМ  2(2ʹ-N,N-диэтиламиноэтокси)метилоксиран 

 

 Барои 2(2ʹ-N,N-диметиламиноэтокси)метилоксиран: 



73 
 

 Тҷўш.°С/мм.сут.сим=112/30С; nД
20=1,4476; d20

4=0,9973; 

  MRёфт. D =38,89; MRҳисоб. D =38,93; 

 % ёфташуда: C-57,84; H-10,17; N-9,41;  

 % ҳисоб кардашуда: C-57,93; H-10,34; N-9,65; 

 Барои 2(2ʹ-N,N-диэтиламиноэтокси)метилоксиран: 

 Тҷўш.°С/мм сут.сим = 116/30С; nД
20=1,4487; d20

4=0,9634; 

 MRёфт. D =48,14; MRҳисоб. D =48,17; 

 % ёфташуда: C-67,82; H-19,78; N-8,69;  

 % ҳисоб кардашуда: C-67,92; H-19,94; N-8,80; 

 Омӯзиши хатҳои спектри ИС нишон дод, ки нестшавии соҳаи фурӯбарӣ 

дар 788-792 см-1 (лаппиши валенти C-Cl) ва пайдошавии соҳаи фурӯбарӣ дар 

1132-1137 см-1 (лаппиши валенти С-О) ба амал меояд ва ин исботи гузариши 

реаксияи мазкур мебошад. 

 

Расми 15. Спектри ИС-и 2(2ʹ-N,N-диметиламиноэтокси)метилоксиран 
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Расми 16. Спектри Н1 РМЯ-и 2(2ʹ-N,N-диметиламиноэтокси)метилоксиран 

  

 Дар спектри РМЯ (Н1) лағзиши химиявӣ дар атомҳои ҳидрогени карбони 

дар ҳалқаи оксиран мавҷуда дар соҳаҳои 2,36; 2,61; 3,80 ҳ.м. мушоҳида мегардад. 

Инчунин пайдоиши сигналҳо дар соҳаҳои зерин тасдиқи ҳосилшавии 2(2ʹ-N,N-

диметиламиноэтокси)метилоксиран мебошад: 2,82 ҳ.м. (с, 2СН3), 3,47 ҳ.м. (т, 

CН2-О), 2,51 ҳ.м. (т,  CН2-N). 

 Бо мақсади омӯзишӣ қобилияти реаксияи моддаҳои 9-10 ва 11-12  бо 

фурфурол реаксияи байни ин моддаҳо бо нақшаи зайл гузаронида шуд: 

Нақшаи 10. 
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 Дар натиҷаи таҳқиқотҳо муайян карда шуд, ки реаксияи мазкур дар 

иштироки катализатор (ҳалогенидҳои қалъагӣ) ва ҳалкунандаҳои апротонӣ дар 

ҳароратҳои 65-70 0С хуб мегузарад. Баромади 2-фурил-4(2ʹ-N,N-

диалкиламиноэтокси)метил-1,3-диоксоланҳо ба 76-79% баробар мебошад. 

 Зимни таъсири байниҳамдигарии 2(2ʹ-N,N-диалкиламиноэтокси)метил-

оксиран бо фурфурол дар иштироки катализатор этилэфирати фториди бор 

баромади 2-фурил-4(2ʹ-N,N-диалкиламиноэтокси)метил-1,3-диоксоланҳо 83-85 

%-ро ташкил медиҳанд. 

 Собитаҳои физикию химиявии моддаҳои баромадшуда чунинанд: 

 а) 2-фурил-4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-1,3-диоксолан: 

 Тҷўш.°С/мм.сут.сим=133/40С; nД
20=1,4567; d20

4=1,0335; 

  MRёфт. D =60,31; MRҳисоб. D =60,37; 

 % ёфташуда: C-59,72; H-7,83; N-5,76;  

 % ҳисоб кардашуда: C-59,75; H-7,88; N-5,80; 

 б) 2-фурил-4(2ꞌ-N,N-диэтиламиноэтокси)метил-1,3-диоксолан: 

 Тҷўш.°С/мм сут.сим =137/40С; nД
20=1,4575; d20

4=1,0067; 

 MRёфт. D =48,169,594; MRҳисоб. D =69,61; 

 % ёфташуда: C-69,98; H-10,22; N-5,68;  

 % ҳисоб кардашуда: C-70,29; H-10,46; N-5,85; 

 Дар спектри ИС нестшавии соҳаи фурӯбарӣ дар 3385-3372 см-1, ки хоси 

лаппиши валентии (ОН) мебошад ва пайдошавии соҳаи фурӯбарӣ дар 1588, 1494, 

1440, 601 (фуран); 1226, 1159, 1046, 1005 см-1  (С-О-С-О-С) хоси моддаи 

ҳосилшуда буда, далели он аст, ки реаксияи мазкур гузаштааст.  
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Расми 17. Спектри ИС-и 2-фурил-4(2ʹ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-1,3-

диоксолан 

 

 

Расми 18. Спектри Н1 РМЯ-и 2-фурил-4(2ʹ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-1,3-

диоксолан 
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 Дар спектри Н1 РМЯ барои моддаҳои ниҳоӣ чунин лаппишҳои химиявӣ 

(δ,ҳ,м) хосанд: 3,18 ((с, СН-и ҳалқаи 1,3-диоксолан бо ҳалқаи фурфурол пайваст, 

2,82 (ду синглети гурўҳи метили бо атоми нитроген пайваст). Ҳаминро бояд зикр 

намуд, ки дублетҳои гурӯҳи СН2-и бо мавқеи 4-и ҳалқаи 1,3-диоксолан пайваст 

дар ҳосилаҳои дорои бақияи пиридазил дар соҳаҳои 4,17 ва 3,92 ҳ.м. (барои 

омехтаи изомерҳо) мушоҳида гарданд, пас дар ҳолати бақияи 

диалкиламиноэтокси ин сигналҳо дар соҳаҳои 3,61 ва 3,36 ҳ.м. пайдо мешаванд. 

3.4. Синтез ва омӯзиши ҳосилаҳои нави 1,3 - диоксоланҳо дар асоси 

аминоглисеролҳо ва фурфурол 

 Таҳлили адабиётҳои зиёди ватанию хориҷӣ нишон дод, ки ҳосилаҳои 1,3-

диоксолани дар таркиби молекулашон дорои бақияи диметиламиноэтанол ва 

диэтиламиноэтанол дар соҳаҳои мухталиф ба монанди: тиб (б), рангуборҳо, 

кишоварзӣ, лигандҳо барои филизоти интиқолӣ ва ҳоказо мавриди истифода 

қарор доранд [45]. 

 Синтез ва омӯзиши хосиятҳои ҳамаҷонибаи ҳосилаҳои нави сиклии 

глисерол, ки дар молекулаи онҳо ҳам боқимондаҳои алкиламин ва ҳам 

боқимондаи фурил мавҷуданд, яке аз масъалаҳои мубрами химияи органикӣ 

мебошад, зеро ин моддаҳо фаъолияти хуби биологӣ доранд. Дар байни 

ҳосилаҳои ҳетеросиклии глисерол намояндаҳои нави 1,3-диоксоланҳо ҳамчун 

маводи ибтидоӣ дар синтези маҳини органикӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. 

Ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳо ҳамчун доруҳо, пестисидҳо ва танзимгари рӯиши 

растанӣ татбиқи амалӣ пайдо кардаанд. Муайян карда шуд, ки дар саққич 

ҳамчун сардкунанда пайвастаҳои иборат аз эфири метили кислотаи лактатӣ, 

монометилсуксинат ва намакҳои он ва 4-(1'-метоксиметил) - 2-фенил-1,3-

диоксолан ва ҳосилаҳои он ҳамроҳ карда шудаанд [64]. 

 Бо мақсади ҳосил кардани моддаҳои ҷнави дорои бақияи диалкиламино-

1,3-диоксоланҳо мо таъсири мутақобилаи 3-N,N-диалкиламинопропандиол-1,2 

ва 2(2ʹ-N,N-диалкиламиноэтокси)метилоксиранро бо фурфурол мавриди омӯзиш 

қарор додем. Интихоби фурфурол аз мавҷудияти фаъолияти бактерисидӣ дар ин 
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модда ва маркази иловагии реаксияӣ (робитаи C=C) вобаста буд. Дар асоси ин, 

аминоҳосилаҳои 1,3-диоксолан, ки дар асоси ин моддаҳо ба даст оварда 

шудаанд, бешубҳа, ҳамчун пайвастаҳои эҳтимолии фаъоли биологӣ, инчунин 

диенҳо дар реаксияи Дилс-Алдер таваҷҷӯҳ доранд.  

 Ҳосилаҳои 3-(N,N)диалкиламинопропандиол-1,2 дар натиҷаи таъсири 

байниҳамдигарии α-монохлорҳидринглисерол бо диалкиламинҳо (диметиламин, 

диэтиламин, пиперидин, морфолин) тибқи нақшаи зерин синтез карда шуданд: 

 Нақшаи 11. 

 

 Ин реаксия дар иштироки ишқори калий дар таносуби молии α-

монохлорҳидринглисерол,  диалкиламин ва КОН 1:1,1:1 дар ҳароратҳои 30-40 оС 

мегузарад. 

 

Расми 19. Спектри ИС-и 3-N,N-диметиламинопропандиол-1,2 
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 Муайян карда шуд, ки аминопропандиолҳо бо фурфуролҳосилаҳои 5 дар 

иштироки катализатор, яъне ҳалогенидҳои қалъагии (IV) дар муҳити 

ҳалкунандаҳои апротонӣ  бо нақшаи зайл таъсир мекунад: 

 Нақшаи 12. 

 

   Дар ин ҷо: R2N- = (CH3)2N-, (C2H5)2N-, ,  

3-N,N-диалкиламинопропандиол-2,3-ҳои мувофиқ бо фурфурoл дар 

ширкати катализатор  тетраҳалогениди қалъагӣ (дар ин ҷо ҳалоген хлор, бром) 

дар муҳити ҳалкунандаҳои апротонӣ (ҳексан, бензол, хлороформ, тетрахлориди 

карбон) дар ҳарорат ҳудуди 50-55 0С ба реаксия ворид карда шуд. Маҳлули 

катализатор дар ҳалкунанда ба омехтаи реаксия мунтазам илова гардид. 

Омӯзиши ҳамаҷонибаи ин реаксия дар таносуби гуногуни молии моддаҳо ва 

катализатор нишон дод, ки ҳосили маҳсулоти ниҳоӣ кам мешавад. Мо дарёфтем, 

ки истифодаи таносуби молии 3-N,N-диалкиламинопропандиол-1,2 : фурфурол : 

катализатор камтар аз 2:1:0,05 мебошад. Дар натиҷаи риоя нагардидани ин 

таносуби молӣ  зарурати баланд бардоштани ҳарорати реаксия ба миён меояд, ки 

ин боиси полимершавии моддаҳои таъсиркунанда мегардад. Пастшавии 

минбаъдаи таносуби молӣ боиси қатъ шудани реаксия мешавад.  

 Барои муайян кардани қобилияти реаксияӣ ва шароити гузариши раванди 

байни 2-N,N-диалкиламинометилоксиранҳо бо фурфурол, қаблан 

аминоҳосилаҳои оксиранро дар натиҷаи таъсири байниҳамдигарии 

диалкиламинҳо бо эпихлоргидрин бо нақшаи зайл мавриди омӯзиш қарор додем: 
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Нақшаи 13. 

 

 Мавҷуд будани лаппишҳои валентӣ дар соҳаҳои 1280-1230 см-1 ва 

лаппишҳои деформатсионӣ дар соҳаҳои 950-815 ва 880-750 см-1, ки хоси ҳалқаи 

оксиранӣ мебошанд, инчунин соҳаи фурӯбарӣ дар 1324 см-1 (амини сеюма) 

ҳосилшавии 2-N,N-диметиламинометилоксиранро тасдиқ 

мекунанд.

 

Расми 20. Спектри ИС-и 2-N,N-диметиламинометилоксиран 

Мо инчунин реаксияи мутақобилаи байни 2-(N,N)-

диалкиламинометилоксиранҳо ва фурфурол дар иштироки катализатори фториди 

бор этилэфират аз рӯи нақшаи зерин гузарондем. 
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Нақшаи 14. 

 

Дар ин ҷо: R2N, (CH3)2N-, (C2H5)2N-, ,  

Дар натиҷаи таҳқиқот муайян карда шуд, ки шароити беҳтарин барои 

гузариши реаксияи мазкур таносуби молии a:b = 5:8 ва ҳарорати 35-40 0С 

мебошад. Дар ин шароит баромади 2-фурил-4-N,N-диалкиламино-1,3-

диоксоланҳо то 85%-ро ташкил медиҳанд. Баъзе собитаҳои муҳими физикию 

химиявии 2-фурил-4-N,N-диалкиламинометил-1,3- дар ҷадвали 1 оварда 

шудаанд.  

Таркиб ва сохтори пайвастаҳои ба даст овардашуда тавассути рефраксияи 

молекулавӣ, таҳлили элементҳо ва спектроскопияҳои ИС- ва РЯМ тасдиқ карда 

шуд. Тозагии моддаҳои нав синтезшуда бо ёрии хроматографияи тунукқабат 

назорат карда шуд. Падиддору - буғҳои йод. 

Ҷадвали 1 

БАЪЗЕ СОБИТАҲОИ ФИЗИКИЮ ХИМИЯВИИ 2-ФУРИЛ-4-(N,N)-

ДИАЛКИЛАМИНОМЕТИЛ-1,3-ДИОКСОЛАНҲО 

 

R2N 
Брутто 

Формула 

Тав-

лид, 

% 

Tҷӯш. 

0C/мм 

сут.сим. 

20

Dn
 

20

4d  

MR D C H N 

Ёфт.  

Ҳис. 

Ёфт.  

Ҳис. 

Ёфт.  

Ҳис. 

Ёфт.  

Ҳис. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 (CH3)2N- C10H15NO3 85,3 127/4 1,4549 1,1034 
48,43 
48,45 

60,90 
60,91 

7,59 
7,61 

7,09 
7,11  

 (C2H5)2N- C12H19NO3 82,5 132/4 1,4593 1,0672 
57,670 
57,685 

64,00 
64,00 

8,41 
8,44 

6,20 
6,22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
C13H19NO3 83,3 157/4 1,4641 1,0887 

60,08 
60,10 

65,79 
65,82 

8,01 
8,02 

5,90 
5,91 

 
C12H17NO4 79,6 155/4 1,4692 1,1657 

57,12 
57,13 

60,22 
60,25 

7,10 
7,11 

5,84 
5,86 

 

Ҷадвали 2 

СОБИТАҲОИ СПЕКТРАЛИИ 
 2-ФУРИЛ-4 -(N,N)-ДИАЛКИЛАМИНОМЕТИЛ-1,3-ДИОКСОЛАНҲО 

 
 Спектри ИС, см -1 

Спектри РМЯ 1Н, δ, ҳ.м. 
Сикли фуран C-O-C C-N 

1 2 3 4 5 

1 1262, 996, 931, 892, 
756, 711, 1438, 1512, 
1612, 1369, 3140 

1022, 1079, 1092,  
1162 

1113, 1117 1,17 (т,3Н, СН3); 3,51 (м, 2Н, 
СН2); 3,92 (д, 2Н, О-СН2); 3,59 
(д,2Н,О-СН2); 4,18 (м, 1Н, О-
СН); 5,73 (д, 1Н, 4СНфур.); 6,01 
(д, 1Н, 3СНфур.); 7,07 (д, 1Н, 
5СНфур.) 

2 711, 762, 781, 913, 931, 
1252, 1356, 1428, 1509, 
1613, 3139 

1014, 1073, 1181, 
1091 

1112, 1116 0,96 (т,3Н, СН3); 1,53 (м, 2Н, 
СН2); 3,41 (т, 2Н, СН2); 3,49 (д, 
2Н, СН2); 4,13 (м, 1Н, О-СН); 
3,96(д, 2Н, О-СН2);5,99 (с, 1Н, 
О-СН-О); 6,23 (д, 1Н, 4СНфур.); 
6,28 (т, 1Н, 3СНфур.); 7,16 (д, 
1Н, 5СНфур.) 

3 713, 756, 782, 903, 
933, 1255, 1368, 1453, 
1504, 1609,3133 

1012, 1060, 1163,  1114, 1118 0,98 (т,3Н, -СН3); 1,49 (м, 2Н, 
СН2); 3,13 (т, 2Н, СН2); 3,51 (д, 
2Н, СН2); 4,15 (м, 1Н, О-СН); 
3,98(д, 2Н, О-СН2);5,99 (с, 1Н, 
О-СН); 5,96(с, 1Н, О-СН-О.); 
6,21 (д, 1Н, 4СНфур.); 6,26 (т, 
1Н, 3СНфур.); 7,18(д,1Н,5СНфур.) 

4 710, 756, 780, 912, 
934, 1251, 1343, 1379, 
1428, 1507, 1616, 3137 

1011, 1083, 1094, 
1186 

1114, 1117 0,99 (т,3Н, СН3); 1,48 (м, 2Н, 
СН2); 3,15 (т, 2Н, СН2); 3,53 (д, 
2Н, СН2); 4,16 (м, 1Н, О-СН); 
3,98(д, 2Н, О-СН2);5,94 (с, 1Н, 
О-СН-О); 6,23(д, 1Н, 4СНфур.); 
6,26 (т, 1Н, 3СНфур.); 
7,19(д,1Н,5СНфур.) 
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Расми 21. Спектри ИС-и 2-фурил-4 - (N,N)-диэтиламинометил-1,3-диоксолан 

 

 

Расми 22. Спектри РМЯ-и 2-2-фурил-4 - (N,N)-диэтиламинометил-1,3-

диоксолан 
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3.5. Омўзиши реаксияи Дилс-Алдер дар асоси ҳосилаҳои 1,3-диоксолани 

дорои бақияи фурфурол 

3.5.1. Таҳқиқи реаксияи байни 2-фурил-4(6'-хлорпиридазин-3') - оксиметил-

1,3-диоксолан бо анҳидриди кислотаи маленат 

Таҳқиқ ва омўзиши ҳамаҷонибаи реаксияи Дилс-Алдер дар асоси 

ҳосилаҳои глисерол яке аз вазифаҳои мубрам ба ҳисоб меравад. То таҳқиқоти мо 

аз ҷониби Кимсанов Б.Ҳ., Расулов С.А. ва Каримов М.Б. дар асоси ҳосилаҳои 

1,3-оксазолидин, 1,3-тиазолидин ва 1,3-диоксолан реаксияи Дилс-Алдер мавриди 

омўзиш қарор гирифтааст. Дар асоси ин реаксия муаллифони зикршуда як қатор 

полисиклҳои ҳосилаҳои глисеролро ҳосил карданд, ки онҳо дорои фаъолияти 

баланди биологӣ мебошанд [45]. 

Дар идомаи корҳои мазкур аз ҷониби мо таъсири байниҳамдигарии 2-

фурил-4-(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-1,3-диоксолан (7) бо анҳидриди 

кислотаи маленат мавриди омўзиш қарор гирифт. Реаксияи мазкур бо нақшаи 

зайл мегузарад: 

Нақшаи 15. 
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Бояд зикр намуд, ки реаксияи Дилс-Алдер бо суръати баланд мегузарад. 

Таҳқиқи ин реаксия нишон дод, ки таъсири мутақобилаи моддаи (7) бо 

анҳидриди кислотаи маленат дар таносуби молии 1:1 дар иштироки ҳалкунанда 

эфири диэтил дар ҳароратҳои 10-12 0С ба вуқуъ мепайвандад. Дар натиҷа моддаи 

кристаллии сафед ҳосил мешавад, ки он дар як қатор ҳалкунандаҳои узвӣ хуб 

ҳал шуда, дар об кам ҳалшаванда аст. Баромади 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)-

оксиметил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-тетраҳидро-3״ 6,״-эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-

диоксолан 37,5 г 98,7%-ро ташкил дод. 

Дар спектри ИС пайдошавии хатҳои фурўбарӣ дар соҳаҳои  

1785-1782 см-1; 1305-1290 см-1 мушоҳида мегардад, ки он хоси қисми 

(фрагментӣ) анҳидриди кислотаи фталӣ дар молекулаи моддаи ҳосилшуда 

мебошад. 

   

 

Расми 23. Спектри ИС-и 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1 ״ 6״,3״,2״, -

тетраҳидро-3 ״ 6״, -эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 

 

 Дар спектри РМЯ  нестшавии лағжишҳои химиявӣ  дар соҳаҳои 6,38 ҳ.м. (2 

с, 2Н, ҳалқаи фурфурол)  ва 7,42 ҳ.м. (с, СН-О ҳалқаи фурфурол), ки хоси моддаи 

ибтидоӣ аст ва пайдошавии соҳаи лаппишӣ дар 3,14 ҳ.м. (2д, СН, ҳалқаи 
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анҳидриди кислотаи фталӣ), 4,96 ҳ.м. (кв с, СН, ҳалқаи анҳидриди кислотаи 

фталӣ)  ва 5,78 ҳ.м. (2с, СН, ҳалқаи анҳидриди кислотаи фталӣ) хоси моддаи 

ҳосилшуда аз гузариши реаксияи мазкур гувоҳӣ медиҳад. 

 

 

Расми 24. Спектри РМЯ-и 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1 ״ 6״,3״,2״, -

тетраҳидро-3 ״ 6״, -эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 

 Тгуд. = 131-132 0С; С16Н13N2O7Cl 

 % ёфташуда: C-50,38; H-3,22; N-7,19;  

 % ҳисоб кардашуда: C-50,45; H-3,41; N-7,35; 

   Rf =   28 (а); 34 (в); 0,38 (д)  
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3.5.2. Реаксияи байни 2-фурил-4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-1,3-

диоксолан бо анҳидриди кислотаи маленат 

Дар идомаи таҳқиқоти мазкур таъсири мутақобилаи 2-фурил-4(6ꞌ-

ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил) оксиметил-1,3-диоксолан бо анҳидриди кислотаи мален 

омӯхта шуд, ки ин реаксия низ дар таносуби эквимолии моддаҳои зикршуда дар 

иштироки ҳалкунанда эфири диэтил бо нақшаи зайл мегузарад: 

Нақшаи 16. 

 

 

Раванди мазкур низ дар ҳарорати 10-12 0 С дар як лаҳза мегузарад. Дар ин 

ҳолат кристалли сафед ҳосил мешавад, ки ин нишонаи гузариши раванди мазкур 

мебошад. Баромади 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-

тетраҳидро-3״6,״-эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 17,73 г 98% 

мебошад. 
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 Дар спектри ин модда пайдошавии хатҳои фўрубарӣ дар соҳаҳои  

1788-1784 см-1 ва 1309-1296 см-1 мушоҳида мешавад, ки он хоси қисми 

анҳидриди фталӣ мебошад.  

 

Расми 25. Спектри ИС-и 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-

тетраҳидро-3 ״ 6,״-эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 

Таҳқиқи спектри РМЯ нишон дод, ки дар моддаи 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-

ил)оксиметил-2[1 ״ 6״,3״,2״, -тетраҳидро-3 ״ 6״, -эндокси-фталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-

диоксолан ба монанди 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1 ״ 6״,3״,2״, -

тетраҳидро-3 ״ 6״, -эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан  лағжишҳои 

химиявӣ (δ, ҳ,м.) мавҷуд буда, танҳо он бо пайдошавии сигнал дар 11,29 ҳ,м. (с 

ОН-и ҳалқаи пиридазин) ва  6,77 ҳ,м. (с СН-и назди С-ОН-и ҳалқаи пиридазин ва 

ин дар 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1 ״ 6״,3״,2״, -тетраҳидро-3 ״ 6״, -

эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан ба 7,20 ҳ,м. баробар аст) фарқ 

мекунад. Дигар сигналҳои лағжиши химиявӣ дар ҳарду моддаҳо якхела 

мебошанд. 
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Расми 26. Спектри РМЯ-и 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1 ״ 6״, 3״,2״, -

тетраҳидро-3 ״ 6״, -эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 

            Тгуд. = 188 0С; С16Н14N2O8 

 % ёфташуда: C-52,98; H-3,79; N-7,62;  

 % ҳисоб кардашуда: C-53,03; H-3,86; N-7,73; 

   Rf  =   0,34 (б); 0,42 (г); 0,37 (д) 

 Моддаи полисиклии ҳосилшуда минбаъд барои ҳосил кардани ҳосилаҳои 

бисёрадвории нави глисерол истифода бурда шуд.  

3.5.3. Таъсири байниҳамдигарии 2-фурил-4(2ꞌ-N,N-диалкиламиноэток-

си)метил-1,3-диоксолан бо анҳидриди кислотаи малеинат 

Азбаски моддаи дорои бақияи диалкиламиноэтанол аз ҷиҳати биологӣ 

фаъоланд, бинобар ин барои дар асоси онҳо ҳосил кардани полисиклҳои нав 

ҳадди навбатии таҳқиқоти мазкурро ташкил намуд. Барои расидан ба ин мақсад 

қобилияти реаксияи ин моддаҳо дар реаксияи Дилс-Алдер бо иштироки 

диенофил-анҳидриди кислотаи маленат мавриди омўзиши қарор гирифт. 

Ба монанди реаксияҳои қаблӣ 2-фурил-4(2ꞌ-N,N-диалкиламиноэтокси)метил-1,3-

диоксоланҳо бо анҳидриди кислотаи малеинат дар таносуби эквимолӣ дар 
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ҳарорати 10-12 0С дар иштироки эфири диэтил бо нақшаи зерин бо таъсири 

мутақобила ворид гардид: 

Нақшаи 17. 

 

Моддаҳои ҳосилшуда - 4(2ꞌ-N,N-диалкиламиноэтокси)метил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-

тетраҳидро-3״6,״-эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксоланҳо (29-30) бо худ 

кристаллҳои сафедро инъикос карда, баромадашон 99,3%-ро ташкил дод. 

Дар спектри ИС-и моддаҳо пайдошавии соҳаи фурўбарӣ дар 1781-1776 

 см-1 ва 1298-1285 см-1мушоҳида мешавад, ки ин аз гузариши реаксия гувоҳи 

медиҳад. Полисиклҳои ҳосилшуда ҳамчун моддаҳои мобайнӣ дар синтези 

пайвастаҳои бисёрадвории глисерол мавриди истифода қарор гирифтанд. 

 

Расми 27. Спектри ИС-и 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[1 ״ 6״,3״,2״, -

тетраҳидро-3 ״ 6״, -эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 
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Дар спектри РМЯ (ꞌН) чунин лағзишҳои химиявӣ  муайян карда шуданд 

 (δ, ҳ.м.): 

 

 

Расми 28. Спектри РМЯ-и 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[1 ״ 6״,3״,2״, -

тетраҳидро-3 ״ 6״, -эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 

Баъзе собитаҳои физикию химиявии 4(2ꞌ-N,N-диалкиламино-этокси)метил-

 :1,3-диоксоланҳо-[ил-״ эндоксифталанҳидрид-3-״6,״тетраҳидро-3-״ 6,״ 3,״ 2,״ 1]2

а) барои 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-тетраҳидро-3״6,״-

эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 

  Тгуд. = 174 0С; C16H21NO7; 

 % ёфташуда: C-56,42; H-5,96; N-3,92;  

 % ҳисоб кардашуда: C-56,64; H-6,19; N-4,12; 

   Rf   = 0,33 (а); 0,41 (в); 0,39 (г)  
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 б) барои 4(2ꞌ-N,N-диэтиламиноэтокси)метил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-тетраҳидро-

 ил]-1,3-диоксолан-״ эндоксифталанҳидрид-3-״ 6,״3

 Тгуд. = 176-177 0С; C18H25NO7; 

 % ёфташуда: C-58,44; H-6,66; N-3,68;  

 % ҳисоб кардашуда: C-58,85; H-6,81; N-3,81; 

   Rf   = 0,31 (а); 0,40 (в); 0,37 (г)  

3.5.4. Омўзиши реаксияи байни 2-фурил-4-N,N-диалкиламинометил-1,3-

диоксоланҳо бо анҳидриди кислотаи маленат 

Мавҷуд будани қисмҳои (фрагментҳои) моддаҳои гуногун дар 

молекулаҳои хаттӣ ва сиклии ҳосилаҳои глисерол аз ҳар ҷиҳат мубрам мебошад, 

чунки чунин гурўҳҳо метавонанд ба ин пайвастаҳо хосиятҳои мухталифӣ 

биологӣ ва химиявӣ бахшанд. Бо назардошти ин дар идомаи таҳқиқот таъсири 

мутақобилаи 2-фурил-4-N,N-диалкиламинометил-1,3-диоксоланҳо бо анҳидриди 

кислотаи маленат мавриди омўзиш қарор гирифт. Ин реаксия бо нақшаи зерин 

мепайвандад: 

Нақшаи 18. 

 

 Омўзиши шароити гузариши раванд нишон дод, ки он дар таносуби 

эквимолии моддаҳои таъсиркунанда дар ҳароратҳои 7-100С дар иштироки эфири 
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диэтил хуб мегузарад. Баромади 4-N,N-диалкиламинометил-2[1ꞌ,2ꞌ,3ꞌ,6ꞌ-

тетраҳидро-3ꞌ-эндоксифталанҳидрид-3ꞌ-ил]-1,3-диоксоланҳо дар ин шароит 98,6-

99,7%-ро ташкил доданд. Баъзе собитаҳои физикию химиявии моддаҳои 

синтезшуда дар ҷадвали 3 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 3. 

Баъзе собитаҳои физикию химиявии 4-N,N-диалкиламинометил-2[1ꞌ,2ꞌ,3ꞌ,6ꞌ-

тетраҳидро-3ꞌ-эндоксифталанҳидрид-3ꞌ-ил]-1,3-диоксоланҳо 

Р/т R2N Брутто-

формула 
Тгуд.

оС 
%, ёфташ./ ҳисоб. 

Rf 
Тав-

лид, 

% 
С H N 

1 (CH3)2N C14H17NO6 169-170 56,76 

56,95 

5,62 

5,76 

4,56 

4,75 

0,36 (б); 

0,38 (г); 

0,32 (д) 

99,2 

2 (C2H5)2N C16H21NO6 174 59,27 

59,44 

6,34 

6,50 

4,12 

4,33 

0,34 (б); 

0,37 (г); 

0,30 (д) 

99,7 

3 
 

C17H21NO6 186 60,79 

60,90 

6,11 

6,27 

4,05 

4,18 

0,35 (б); 

0,39 (г); 

0,34 (д) 

99,6 

4 
 

C16H19NO7 183-184 56,96 

56,97 

5,49 

5,64 

4,03 

4,15 

0,30 (б); 

0,36 (г); 

0,31 (д) 

98,6 

 

Дар спектри ИС-и моддаҳо пайдошавии соҳаи фурўбарӣ дар 1782-1777 

 см-1 ва 1299-1285 см-1мушоҳида мешавад, ки онҳо хоси қисми (фрагментӣ) 

анҳидриди кислотаи маленат мебошанд.  

Ҳамин тариқ, таъсири байниҳамдигарии ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои 

дорои бақияҳои N,N-диалкиламин, N,N-диалкиламиноэтанол, 6-хлорпиридазин 

ва 6-ҳидроксипиридазин бо анҳидриди кислотаи маленат омўхта шуда, 

собитаҳои физикию химиявии онҳо муайян гардид. 
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Расми 29. Спектри РМЯ-и 4-морфолинометил-2[1 ״ 6״,3״, 2״, -тетраҳидро-3 ״ 6״, -

эндоксифталанҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан 

3.6 Синтези ҳосилаҳои полисиклии 1,3-диоксоланҳои дорои бақияҳои 

диҳидроксипиридазин ва пиридазиндион 

3.6.1.  Омўзиши таъсири байниҳамдигарии 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-

ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ, 2 ꞌꞌ, 3 ꞌꞌ, 6 ꞌꞌ-тетраҳидро-3 ꞌꞌ, 6 ꞌꞌ-эндоксифталанҳидрид-3 

ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан бо ҳидразинсулфат 

Маълум аст, ки ҳосилаҳои полисиклии глисероли дорои ҳетероатомҳои  

гуногун ҳосилаҳои фталазин ва фталазиндион моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ 

фаъол буда, намояндаҳои онҳо дар соҳаҳои тиб (б), кишоварзӣ ва ғайраҳо 

мавриди истифода қарор доранд. Муайян карда шудааст, ки ҳосилаҳои 1,4-

фталазиндион (препарат галавит) иммунотанзимдиҳандаи (иммуностимулятори) 

насли нав мебошад [45]. 

Бо мақсади синтези чунин моддаҳои полисиклии дар як замон дорои ҳам 

бақияи 1,3-диоксолан ва ҳампиридазин аз ҷониби мо таъсири мутақобилаи 4(6ꞌ-

хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,2ꞌꞌ,3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-тетраҳидро-3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-
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эндоксифталанҳидрид-3ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан бо ҳидразинсулфат мавриди омўзиш 

қарор гирифт. Реаксияи мазкур тибқи нақшаи зайл ба амал оварда шуд: 

Нақшаи 19. 

 

Муқаррар карда шуд, ки реаксияи мазкур дар таносиби эквимолии 

моддаҳои таъсиркунанда дар муҳити бензоли беоб дар ҳароратҳои 70-75 0С бо 

баромади 66% моддаи 36 ва 22% моддаи 35 мегузарад. Ҳангоми ба ҷои 

ҳидразинсулфат истифода бурдани ҳидразинҳидрат баромади моддаҳои мазкур 

мувофиқан 43 ва 11%-ро ташкил намуд. Ин пеш аз ҳама бо он шарҳ дода 

мешавад, ки мавҷудияти молекулаи оби ҳидразинҳидрат ба гузариши реаксияи 

таҷзияи сикл мусоидат мекунад. 

Зимни гузариши реаксия омехтаи 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-

2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-

диоксолан (36) ва 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-
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5ꞌꞌ,8ꞌꞌэндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан (35) ҳосил мешавад, ки 

онҳо моддаҳои сафеди кристаллӣ мебошанд. Моддаи 35 бар хилофи моддаи 36 

дар эфири диэтил нағз ҳал мешавад. Бо ҳамин роҳ омехтаи 35 ва 36 ҷудо карда 

шуд.  

 

Расми 30. Спектри ИС-и 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

 

Расми 31. Спектри ИС-и 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-

тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌэндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 
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Расми 32. Спектри РМЯ-и 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 
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Расми 33. Спектри РМЯ-и 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-

тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

Барои 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-

тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

            Тгуд. = 226 0С; C16H15N4O6Cl; 

 % ёфташуда: C-48,42; H-3,68; N-14,05; Cl-8,81:  

 % ҳисоб кардашуда: C-48,66; H-3,80; N-14,19; Cl-8.99; 

   Rg = 0,27 (а); 0,31 (в); 0,40 (г)  

 Барои 4(6ꞌ-хлорпиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-

эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

            Тгуд. = 189 0С; C16H15N4O6Cl; 

 % ёфташуда: C-48,51; H-3,64; N-14,08; Cl-8,85:  

 % ҳисоб кардашуда: C-48,66; H-3,80; N-14,19; Cl-8,99; 

   Rf  = 0,31 (в); 0,37 (г); 0,33 (д). 
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3.6.2. Реаксияи байни 4(6ꞌ-ҳидроксопиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,2ꞌꞌ,3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-

тетраҳидро-3ꞌ,6ꞌꞌ-эндоксифталанҳидрид-3ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан бо 

ҳидразинсулфат 

Дар идомаи кори мазкур таъсири мутақобилаи 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-

ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,2ꞌꞌ,3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-тетраҳидро-3ꞌ,6ꞌꞌ-эндоксифталанҳидрид-3ꞌꞌ-ил]-1,3-

диоксолан (28) бо ҳидразинсулфат мувофиқи нақшаи зерин мавриди омўзиш 

қарор гирифт: 

Нақшаи 20. 

 

Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки шароити беҳтарин барои гузаронидани 

реаксияи мазкур миқдори эквимолии моддаҳои таъсиркунанда дар ҳалкунандаҳо 

бензен (бензол) ё толуени (толуоли) беоб дар ҳароратҳои  

75-850С  буда дар ин ҳолат баромади 4(6ꞌ- ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-

2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 
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(37) ба 18% ва синтези 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-

диҳидрокси-5ꞌꞌ8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

(38) ба 78% баробар мебошад. Чӣ хеле маълум гардид, дар ҳароратҳои баландтар 

ҳосилшавии 38 (шакли ҳидрокси) нисбат ба 37 (шакли кетонӣ) бартарӣ дорад. 

Мо чунин меҳисобем, ки ин ба нерўи робитаҳои О-Н (460 кҶ/мол) ва N-H (390 

кҶ/мол), дарозии робита (банд) (О-Н 0,096 нм ва N-H 0,101 нм), лаҳзаи диполӣ 

(Д) (О-Н 1,51 ва N-H 1,31), инчунин электроманфияти оксиген (3,5) ва нитроген 

(3,0) вобаста мебошад. Азбастки электроманфияти оксиген нисбат ба нитроген 

зиёд аст, бинобар ҳамин протон дар ҳароратҳои нисбатан баланд ба ҷониби 

оксиген кашида шуда, шакли ҳидроксии нисбатан устувор ҳосил мешавад. 

 

 

Расми 34. Спектри РМЯ-и 4(6ꞌ- ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-

диҳидрокси-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 
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Расми 35. Спектри РМЯ-и 4(6ꞌ- ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-

тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

 Барои 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

            Тгуд. =246 - 247 0С; C16H16N4O7; 

 % ёфташуда: C-50,92; H-4,02; N-14,63;  

 % ҳисоб кардашуда: C-51,06; H-4,25; N-14,89; 

   Rg = 0,34 (б); 0,38 (г); 0,32 (д)  

 Барои 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

            Тгуд. = 210 - 211 0С; C16H16N4O7; 

 % ёфташуда: C-50,94; H-4,09; N-14,65;  

 % ҳисоб кардашуда: C-51,06; H-4,25; N-14,89; 

   Rg = 0,30 (а); 0,29 (в); 0,37 (г). 
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3.6.3. Синтези ҳосилаҳои нави фталазин дар асоси 4(2ꞌ-N,N-

диалкиламиноэтокси)метил-2[1ꞌꞌ,2ꞌꞌ,3ꞌꞌ6ꞌꞌ-тетраҳидро-3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-

эндоксифталанҳидрид-3ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксоланҳо ва ҳидразинсулфат 

Мақсади навбатии таҳқиқоти мазкур аз муайян кардани шароити гузариши 

реаксияи байни 4(2ꞌ-N,N-диалкиламиноэтокси)метил-2[1ꞌꞌ,2ꞌꞌ,3ꞌꞌ6ꞌꞌ-тетраҳидро-

3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-эндоксифталанҳидрид-3ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксоланҳо (29-30) бо ҳидразинсулфат 

иборат буд. Ин бо он алоқаманд аст, ки моддаҳои дорои бақияи 

диалкиламиноэтанолҳо дар соҳаҳои тибб, кишоварзӣ ва техника истифода бурда 

мешаванд [1-2]. Ҳамзамон дар молекулаи як пайваста мавҷуд будани бақияи 

фталазин, 1,3-диоксолан ва диалкиламиноэтанол метавонад дорои фаъолияти 

биологии зиёдтар бошад. Дар таркиби бисёр доруҳо бақияи димптиламинэтокси 

ва диэтиламиноэтокси мавҷуданд ва онҳо асосан дорои қобилияти дар ҷойҳои 

муайяни узвиёти инсон беҳискунандаи дард мебошанд. Чунин таъсир дар 

доруҳои дорои бақияи диметиламиноэтокси нисбатан зиёдтар ба мушоҳида 

мерасад. Аз ҳамин хотир, таъсири байниҳамдигарии (29-30) –ро бо 

ҳидразинсулфат мавриди омўзиш қарор додем.   

Муайян карда шуд, ки реаксияи мазкур ба монанди равандҳои қаблӣ дар 

таносуби эквимолии моддаҳои таъсиркунанда дар ҳароратҳои 75-800С гузашта, 

баромади 4(2ꞌ-N,N-диалкиламиноэтокси)метил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-

эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксоланҳо (39-40) дар ин шароит ба 

16-18% ва 4(2ꞌ-N,N-диалкиламиноэтокси)метил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-5ꞌ,ꞌ8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-

тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан (41-42) ба 71-74% 

баробар мебошад. Моддаҳои ҳосилкардашуда кристаллӣ буд дар спиртҳои 

хурдмолекулӣ, ТҲФ, ДМСО, ДМФА ва об ҳал мешаванд.  

Реаксияи мазкур бо нақшаи зерин мегузарад: 
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Нақшаи 21. 

 

 

 Сохти моддаҳои ҳосилшуда бо истифодаи усулҳои мухталифи физикию 

химиявӣ ва муайян кардани собитаҳои онҳо тасдиқ карда шуд. Бояд тазаккур 

дод, ки ба мо бори аввал имкон даст дод, ки ин омехтаи изомерҳоро аз ҳамдигар 

ҷудо намоем. 

Тозагии моддаҳо бо хроматографияи маҳинқабат назорат карда шуд. 

Дар спектри ИС-и 4(2ꞌ-N,N-диалкиламиноэтокси)метил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-

тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксоланҳо (39-40) дар 

соҳаҳои 1782-1776 см-1 хатҳои фурӯбарии хоси гурӯҳҳои карбонилӣ мушоҳида 

гарданд, пас дар 4(2ꞌ-N,N-диалкиламиноэтокси)метил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-

5ꞌ,ꞌ8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксо-ланҳо (41-42) 
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мавҷудияти ин соҳаҳои фурӯбарӣ мушоҳида нагардида, баръакс, дар соҳаҳои 

3291-3286 см-1 хатҳои фурӯбарии хоси гурӯҳҳои ҳидроксилӣ ба назар мерасад. 

 

Расми 36. Спектри ИС-и 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-

диҳидрокси-5ꞌ,ꞌ8ꞌꞌ,9ꞌꞌ,10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

 

 

Расми 37. Спектри РЯМ-и 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-

2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-1ꞌꞌ,4ꞌꞌꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 



105 
 

 Барои 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-

тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан: 

     Тгуд. = 207 0С; C16H23N3O6; 

 % ёфташуда: C-54,22; H-6,34; N-11,76;  

 % ҳисоб кардашуда: C-54,39; H-6,52; N-11,90; 

   Rf  = 0,38 (а); 0,27 (б); 0,35 (в)  

 Барои 4(2ꞌ-N,N-диэтиламиноэтокси)метил-2[1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-диҳидрокси-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-

тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндоксифталазин-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан: 

     Тгуд. = 211 0С; C18H27N3O6; 

 % ёфташуда: C-56,52; H-6,94; N-10,84;  

 % ҳисоб кардашуда: C-56,69; H-7,09; N-11,02; 

   Rf  = 0,35 (а); 0,28 (б); 0,33 (в)  

 Барои 4(2ꞌ-N,N-диметиламиноэтокси)метил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-тетраҳидро-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-

фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан: 

     Тгуд. = 179 0С; C16H23N3O6; 

 % ёфташуда: C-54,28; H-6,32; N-11,74;  

 % ҳисоб кардашуда: C-54,39; H-6,52; N-11,90; 

   Rf  = 0,34 (б); 0,36 (г); 0,29 (д) 

 Барои 4(2ꞌ-N,N-диэтиламиноэтокси)метил-2[5ꞌꞌ,8ꞌꞌ,9ꞌꞌ10ꞌꞌ-тетраҳидро-1ꞌꞌ,4ꞌꞌ-

фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан: 

     Тгуд. = 183 0С; C18H27N3O6; 

 % ёфташуда: C-56,57; H-6,93; N-10,85;  

 % ҳисоб кардашуда: C-56,69; H-7,09; N-11,02; 

   Rf  = 0,31 (б); 0,34 (г); 0,26 (д) 

 

3.6.4. Омўзиши реаксияи байни 4(N,N-диалкиламино)метил-2[1ꞌꞌ,2ꞌꞌ,3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-

тетраҳидро-3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-эндоксифталанҳидрид-3ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксоланҳо бо 

ҳидразинсулфат 

Мавҷудияти бақияи диалкиламин (диметиламин, диэтиламин, пиперидин 

ва морфолин) дар молекулаҳои полисиклии ҳосилаҳои глисерол барои бунёди 
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моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъол шароит фароҳам месозад. Бо ҳамин мақсад 

вазифаи навбатии мо аз муайян кардани қобилияти реаксияии 4(N,N-

диалкиламино)метил-2[1ꞌꞌ,2ꞌꞌ,3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-тетраҳидро-3ꞌꞌ,6ꞌꞌ-эндоксифталанҳид-рид-3ꞌꞌ-

ил]-1,3-диоксоланҳо дар таъсири  мутақобила бо ҳидразинсулфат бо нақшаи 

зерин иборат буд: 

Нақшаи 22. 

 

Таъсири байниҳамдигарии моддаҳои ибтидоӣ дар иштироки толуени 

(толуоли) беоб дар ҳароратҳои 80-850С хуб гузашта, дар ин шароит баромади  

4-N,N-диалкиламинометил-2[5ꞌ,8ꞌ,9ꞌ,10ꞌ-тетраҳидро-5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-1ꞌ,4ꞌ-

фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксоланҳо (43-46) 10-14% ва 4-N,N-
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диалкиламинометил-2[1ꞌ,4ꞌ-диҳидрокси-5ꞌ,8ꞌ,9ꞌ,10ꞌ-тетраҳидро-5ꞌ,8ꞌ-

эндоксифталазин-8ꞌ-ил]-1,3-диоксоланҳо (47-50) 78-85%-ро ташкил дод. 

Чи хеле дида мешавад, дар ҳароратҳои нисбатан баланд синтези ҳосилаҳои 

диҳидроксифталазин нисбат ба фталазиндионҳо бартарӣ дорад. Моддаҳои 

синтездшуда кристаллҳои сафед буда, дар об ва як қатор ҳалкунандаҳои узвӣ ҳал 

мешаванд. 

 Муҳимтарин собитаҳои физикию химиявии моддаҳо дар ҷадвали 4 оварда 

шудаанд. 

Ҷадвали 4. 

Баъзе собитаҳои физикию химиявии ҳосилаҳои фталазиндион (43-46) ва 

диҳидроксифталазин (47-50)  

Р/т Моддаи 

синтез-

шуда 

Брутто-

формула 
Тгуд.

оС 
%, ёфташ./ ҳисоб. 

Rf 
Тав-

лид, 

% 
С H N 

1 43 C14H19N3O5 172-173 54,22 

54,37 

5,92 

6,15 

13,46 

13,59 

0,36 (б); 

0,31 (в); 

0,38 (д) 

11,4 

2 44 C16H23N3O5 177 56,78 

56,97 

6,64 

6,82 

12,37 

12,46 

0,35 (б); 

0,27 (г); 

0,34 (д) 

13,6 

3 45 C17H23N3O5 189 58,40 

58,45 

6,41 

6,59 

11,85 

12,03 

0,36 (б); 

0,30 (г); 

0,36 (д) 

14,8 

4 46 C16H21N3O6 185 54,61 

54,70 

5,34 

5,41 

11,83 

11,97 

0,33 (б); 

0,28 (г); 

0,34 (д) 

13,8 

5 47 C14H19N3O5 201 54,26 

54,37 

5,89 

6,15 

13,48 

13,59 

0,41 (а); 

0,38 (б); 

0,34 (г) 

85,1 

6 48 C16H23N3O5 205 56,82 

56,97 

6,69 

6,82 

12,34 

12,46 

0,40 (а); 

0,36 (б); 

0,33 (г) 

80,2 

7 49 C17H23N3O5 214 58,39 

58,45 

6,48 

6,59 

11,87 

12,03 

0,38 (а); 

0,35 (б); 

0,32 (г) 

76,9 

8 50 C16H21N3O6 212 54,66 

54,70 

5,32 

5,41 

11,81 

11,97 

0,37 (а); 

0,36 (б); 

0,30 (г) 

78,3 
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Расми 38. Спектри ИС-и 4-N,N-диэтиламинометил-2[1ꞌ,4ꞌ-диҳидрокси-5ꞌ,8ꞌ,9ꞌ,10ꞌ-

тетраҳидро-5ꞌ,8ꞌ-эндоксифталазин-8ꞌ-ил]-1,3-диоксолан 

 

 

Расми 39. Спектри РМЯ-и 4-N,N-диметиламинометил-2[5ꞌ,8ꞌ,9ꞌ,10ꞌ-тетраҳидро-

5ꞌꞌ,8ꞌꞌ-эндокси-1ꞌ,4ꞌ-фталазиндион-8ꞌꞌ-ил]-1,3-диоксолан 
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3.7. ФАЪОЛИЯТИ БИОЛОГИИ БАЪЗЕ АЗ МОДДАҲОИ СИНТЕЗШУДА 

3.7.1. Хосияти фармакологии намояндаҳои алоҳидаи ҳосилаҳои 1,3-

диоксоланҳои нав 

Барои ошкор намудани фаъолияти фармакологии баъзе пайвастаҳои аз 

тарафи мо синтезшуда 6 ҳосилаи 1,3-диоксоланҳо: 2-фурил-4(6'-хлорпиридазил-

3')-оксиметил-1,3-диоксолан (М-1), 2-фурил-4-(6'-ҳидроксипиридазил-3')-

оксиметил-1,3-диоксолан (М-2), 2-фурил-4(2ꞌ-N,N-диметилэтокси)метил-1,3-

диоксолан (М-3), 4-(N,N)-диэтиламино-2-фурил-1,3-диоксолан (М-4), 4(6ꞌ-

хлорпиридаз-3ꞌ-ил)-оксиметил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-тетраҳидро-3״ 6,״-эндоксифталанҳид-

рид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан (М-5) ва 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-

 1,3-диоксолан (М-6)-[ил-״ эндоксифтал-анҳидрид-3-״6,״тетраҳидро-3-״ 6,״ 3,״ 2,״ 1]2

аз озмоиш гузаронида шуда, маълумот дар бораи баъзеи онҳо оварда шудааст. 

Моддаҳои санҷишӣ ба дохил ворид, ба дохили перитоналӣ дар шакли маҳлулҳои 

1-5% дар об ё Tween-80 ворид карда шуданд. 

Таъсири умумӣ ва заҳролудшавӣ дар таҷрибаҳои шадид дар мушҳои 

сафеди вазнашон 16-24 г бо сӯзандоруи дохили перитоналӣ омӯхта шудааст. 

Моддаҳо аз 100 то 200 мг/кг (фосилаи байни вояи 25-100 мг/кг) ворид карда 

шуданд.  

Пас аз ворид кардани доруҳо депрессия, ҳаваси ларзон, ларзиш, суст 

шудани нафаскашӣ мушоҳида мешавад. Оҳанги мушакҳо нигоҳ дошта мешавад. 

Муайян карда шуд, ки LD50-и ин доруҳо дар ҳудуди 142-1684 мг/кг аст. Дар 

асоси ин маълумотҳо метавон хулоса кард, ки ҳамаи моддаҳои омӯхташуда 

заҳролудшавии паст доранд. Таъсири ин пайвастаҳо ба системаи дилу рагҳо низ 

дар таҷрибаҳои шадид дар гурбаҳои анестезия омӯхта шудааст. Доруҳо ба 

дохили шоҳраг бо миқдори 1, 2, 5 ,10, 25 мг/кг ворид карда шуданд. Дар айни 

замон, маълум шуд, ки моддаҳои таҳти рамзҳо М-1, М-2, М-5, М-6 таъсири 

намоёни гипотензивӣ доранд, ва пайвастаҳои санҷидашуда ба фишори хун 

таъсири назаррас надоранд. Муайян карда шуда, ки моддаи М-6 дар вояи 6 мг/кг 

асаби гипоглоссалиро пас аз 12 дакика, дар вояи 10 мг/кг бошад пас аз 14 дақиқа 

гузариши гипоглоссалиро инҳисор (блок) мекунад. 
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Аз доруҳои санҷидашуда М-1, М-2, М-5 таъсири пурқувваттарини 

гипотензивӣ доранд. Давомнокии ин таъсир дар ҳолати М-1 ба 3,5 соат мерасад. 

Таъсири ин доруҳо ба мушакҳои ҳамвор дар рӯдаи хурди калламушҳои 

алоҳида омӯхта шудааст. Фаъолияти антиспазмодикӣ аз рӯйи қобилияти 

омодагии озмоишӣ барои кам ё пурра бартараф кардани спазм, ки аз хлориди 

барий ба вуҷуд омадааст, арзёбӣ карда шуд. Ҳама сабтҳо дар лентаи кимографии 

дуддодашуда сабт карда шуданд. Санҷишҳо нишон доданд, ки моддаҳои М-1, М-

2, М-3, М-6 дар консентратсияи 10-4 спазмҳоеро, ки аз хлориди барий ба вуҷуд 

омадаанд, рафъ мекунанд. Ин маълумотҳо нишон медиҳанд, ки моддаҳои 

омӯхташуда таъсири антиспазмолигӣ доранд. Аз ҳосилаҳои санҷидашудаи 1,3-

диоксолан моддаи М-2 ҳамзамон таъсири гипотензивӣ ва антиспазмолигӣ дорад. 

Таҷрибаҳо оид ба муайян кардани таъсири ин хосилшудаи 1,3-диоксолан 

ба секресияи сафро нишон доданд, ки хамаи моддаҳои санҷидашуда таъсири 

холеретикӣ надоранд. 

Дохилкунии пайвастаи М-3 дар вояҳои аз 100 то 900 мг/кг ба дохили 

пардаи шикам (фосилаи байни вояҳои 100 мг/кг вазни ҷисм) гузаронида шуд. 

Ҳангоми дохил кардани вояи 90  мг/кг дар ҳайвонот ҳолати афсурдагӣ мушоҳида 

шуд, аммо аз вояи 90 мг/кг модда камшавии ҳаракат, рефлексҳои дард ва 

қаҳварангӣ (роговичный) нигоҳ дошта шуда, фавт қайд нашуда буд. Ҳангоми 

тазриқ бо вояи 350-500 мг/кг вазни ҷисм ҳангоми ҳаракат нороҳатӣ, пас аз 3-4 

дақиқа ҳаракати бошиддати чархзанӣ мушоҳида шуд, аломати Штрауб, ҳама 

аломатҳо оҳиста-оҳиста ба афсурдагӣ гузаштанд, ҳайвонот ба паҳлў афтида, 

ҳангоми ба пушт гардонидан ба ҳолати аввала бар нагаштанд, рефлексҳои дард 

ва қаҳварангӣ (роговичный)  набуд. Чунин ҳолат дар ҳудудҳои 50 дақиқа ба амал 

омад. Дар 1 ҳайвон аз вояи 500 мг/кг оқибати марговар қайд шуд. Ҳангоми дохил 

кардани вояи 760 мг/кг вазни ҷисм фавтидани мушҳо дар 2 ҳолат ба қайд 

гирифта шуд, аз вояи 800 мг/кг дар 4 ҳайвон. LD50 пайвастаи таҳқиқшаванда 880 

мг/кг-ро ташкил дод. LD50, бо усули Кербер амаликардашуда, 788 ± 34 мг/кг 

вазни ҷисмро ташкил дод. 
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Ҷадвали 5.  

Ҳисоби заҳрнокӣ (тез) бо усули Кербер барои пайвастаҳои (М–1) 

Воя, мг/кг 400 500 700 780 800 830 880 

Зинда монд 6 6 4 3 2 1 0 

Фавтид 0 1 2 3 4 5 6 

Z  0.5 0.5 2.5 3.5 4.5 5.5 

D  100 200 30 20 20 30 

Zd  50 100 75 70 90 165 

 

m = 6. = )(zd 50 + 100 + 75 + 70 + 90 + 165 = 550, 

LD50 = LD100 - 
m

zd)(
= 880 - 

6

550
 = 880 – 92 = 788 мг/кг. 

Ёфтани бузургии хатогии стандартӣ: 

s = 
2

1684 LDLD −
 = 

2

500880−
 = 

2

380
 = 190 мг/кг, 

 50LD  = 
n

ksd
= 

6

67190564.0 
= 1163  = 34,10 34  мг. 

LD50 пайвастаи М-1 - 788 ± 29 мг/кг. 

Дохил кардани пайвастаҳои М-2, М-3, М-4, М-5 дар вояҳои 100 мг/кг 

камшавии қувваро ба вуҷуд наовард. Баландкунии вояҳо то 200 мг/кг ба 

барангезиши на он қадар дарозмуддати ҳайвонот дучор кард, давомнокӣ то 2 

дақиқа, оҳиста-оҳиста гузариш ба афсурдагӣ. Рефлекси мушҳо нисбатан 

сустаршуда ба таъсироти омилҳои беруна тамоман беаҳамият шуданд. Реаксияи 

дарднокӣ нигоҳ дошта шуд. Давомнокии афсурдашавӣ 15 дақиқа. Ҳангоми 

дохил кардани вояи 300 мг/кг мушҳо ҳолати паҳлўиро гирифтанд, ки 25-30 

дақиқа давом кард. Реаксияҳо ба барангезиши механикӣ ва дард суст карда шуда, 

марговарӣ ба қайд гирифта нашудааст. Барои муайянкунии LD50 – маводи 

таҳлилшаванда ин то 700 мг/кг зиёд карда шуда, марговар гардид. LD50 – маводи 

таҳлилшаванда, ки бо усули Кербер ҳисоб карда шуда буд, 446 ± 17 мг/кг вазни 

ҷисми ҳайвонотро ташкил дод. 
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Ҷадвали 6.   

Ҳисоби заҳрнокӣ тез) бо усули Кербер барои пайвастаи (М-2) 

Воя, мг/кг 
 300 350 400 450 500 550 600 

Зинда 

монд 
 6 5 4 3 2 1 0 

Фавтид  0 1 2 3 4 5 6 

Z 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 

100 50 50 50 50 50 

50 75 125 175 225 275 

 

m = 6. = )(zd 50 + 75 + 125 + 175 + 225 + 275 = 925 

LD50 = LD100 - 
m

zd)(
= 600 - 

6

925
 = 600 – 154 = 446 мг/кг. 

Ёфтани хатогии стандартӣ: 

 s = 
2

1684 LDLD −
 = 

2

350550−
 = 

2

200
 = 100 мг/кг. 

 50LD  = 
n

ksd
= 

6

58100564,0 
= 49,307 175,17   мг. 

LD50 маводи 1,3-ди-(этокси)-2-атсилоксипропана 501 ± 17 мг/кг. 

Тадқиқот аз рӯи усули Магнус (1904) дар сегменти ҷудошудаи рӯдаи хурди 

каламуш гузаронида шуд. Аз каламушҳои нав аз сараш ҷудошуда рӯдаҳоро 

гирифта, 2-2,5 см дарозӣ мебуриданд. 

Консентратсияи стандартии атсетилхолин 10–5 г/мл ба рагкашии қисми 

ҷудокардашудаи рўда оварда, баъдан шуста боз бо ёрии атсетилхолин ба 

рагкашӣ оварда шуд ва дар баландии рагкашӣ вобастакунии М-1, М-2 дар 

консентратсияҳои 10-7, 10- 6 10-5, 10-4 г/мл амал намуд. Пайвастаҳо дар 

консентратсияи 10-4 г/мл рагкаширо, ки аз ҳисоби консентратсияи стандартии 

атсетилхолин ба ввуҷуд омада буд, бартараф накард, яъне пайвасти М-1, М-2 

хосиятҳои М-холинолитӣ надоранд. Аёният дар кимограмма аз силсилаи 

таҷрибаҳо инъикос шудааст (расми 40) 
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Расми 40.  Рўдаи ҷудокардашудаи калламушҳо бо пайвасти М-1 

1 – атсетилхолин 10-5 г/мл; 2-атсетилхолин + препарат 10 -7 г/мл; 3– 

атсетилхолин + препарат 10 -6 г/мл;4-атсетилхолин + препарат 10 -5 г/мл; 5 – 

атсетилхолин + препарат 10 -4 г/мл. 

Пайвастаҳои М-1, М-2, М-3, М-4, М-5 ба рагкашии қисми рўдаи борики 

калламуш таъсир нарасониданд, зеро дар консентратсияи 10–4 г/мл хосиятҳои М-

холинолитии пайвастаҳои М-1, М-2, М-3, М-4, М-5 муайян карда нашуда 

буданд. Ба сифати намоиш кимограммаро аз силсилаи таҷрибаҳои гузаронида 

нишон медиҳем (расми 41).  

 

Расми 41.  Қисми рўдаи борики калламуш. М-2 

1– атсетилхолин 10-5 г/мл; 2-атсетилхолин + мавод 10 -7 г/мл; 3–

атсетилхолин + мавод 10 -6 г/мл; 4- атсетилхолин + мавод 10 -5 г/мл; 5 – 

атсетилхолин + мавод 10 -4 г/мл. 

Дар раванди иҷрои скрининг аз ҷониби мо индекси махсуси К, ки васеии 

таъсири фармакологии пайвастро муайян мекунад, яъне таносуби LD50 ба вояи 

коэффитсиентии ЭD50 ҳисоб карда шуд.  

К = 
50

50

ЭD

LD ,  

дар ҷадвали 7 оварда шудааст. 
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Ҷадвали 7.  

Паҳнои таъсири фармакологии М-1 

Номгўй 

(рамз) 

Вояи таъсирбахш 

(ЭD50) мг/кг 

Муносибат ба     

LD50 к ЭD50 

Паҳнои таъсири 

фармакологии  К 

М–1 10 К= 
10

788
 77,5 

М–2 10 К= 
10

446
 44,6 

 М-3 10 К= 
10

578
  57,8 

          М-4 10 К= 
10

532
            53,2 

         М-5 10 К= 
10

316
            31,6 

         М-6 10 К= 
10

298
            29,8 

Папаверин 10 К= 
10

288
            28,8 

 

Маълумотҳои ҷадвал нишон медиҳанд, ки заҳрнокии вояи моддаҳои 

таҳлилшаванда аз нишондиҳандаҳои терапевтӣ 30-78 маротиба баланд аст, 

ҳамзамон дар папаверин 28,8 маротиба, ки аз заҳрнокии ками пайвастаҳои 

синтезкардашуда дар асоси глисерол шаҳодат медиҳад. 

Дар асоси хусусиятҳои таъсири умумии пайвасти таҳлилшаванда аз 

ҷониби мо қобилияти зиёд намудани эффекти хобоварии барбитуратҳо 

(фенобарбитал) таҳлил карда шуд. Фенобарбиталро дар вояи 50 мг/кг вазни ҷисм 

ба мушҳои сафеди вазнашон 20-25 грамм ворид кардем, ки дар ҳар як ҳайвони 

таҷрибавӣ хобро барангехт. Давомнокии хоб аз лаҳзаи нобудшавии қобилияти ба 

пушт гузошташудаи мушҳо баргаштан ба он ҳолате, ки то лаҳзаи бедоршавӣ 

онҳо қарор доштанд, муайян карда шуд. Нишондодҳои вояи фенобарбитал дар 

гурўҳи санҷишии мушҳо пас аз 2-4 дақиқ ба хоб овард, давомнокӣ аз 15 то 25 

дақиқа ва ба ҳисоби миёна 9,9 0.9 дақиқаро ташкил дод. Моддаи 

таҳқиқшавандаро ба дохили пардаи шикам дар вояи 50 мг/кг ворид карда шуд, 
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дар ин маврид фаъолии гуногун дар рафтори умумии ҳайвонот мушоҳида шуд, 

баъдан пас аз 15 дақиқа фенобарбитал 50 мг/кг ворид карда шуд. 

Натиҷаҳои таъсири моддаҳои таҳқиқшуда дар вояи 50 мг/кг ба эффекти 

хобоварии фенобарбиталат (50 мг/кг) дар ҷадвали 8 оварда шудааст. 

Ҷадвали 8. 

Номгўй 
 

Воя мг/кг Давомнокии хоб, дақ. 

М-1 50 381 

М-2 50 431 

М-3 50 451 

М-4 50 401 

М-5 50 391 

М-6 50 371 

Фенобарбитал 50  9.91.0 

Р   0,01  Тд =5.5 

 

Аз ҷадвали 8 мушоҳида кардан мумкин аст, ки қиматҳои пайвастаҳо эффекти 

хобоварии фенобарбиталро тамдид мекунанд, ин бо таъсири пастсифати системаи асаб 

ҳангоми дохилкунии омехтаи маводҳо бо барбитурат алоқаманд мебошад.  

Ҷадвали 9. 

Собитаҳои муҳимтарини физикию химиявии моддаҳои таҳқиқшуда 

Брутто- 

Формула 

    Шифри шартӣ Массаи молекулавӣ  Ҳалкунанда 

C12H11N2O4Cl М-1 282,5 
твин-80 

  C12H12N2O5 
М-2  264 твин-80 

  C12H19NO4           М-3  241 твин-80 

  C12H19NO3 М-4            225 твин-80 

C16H13N2O7Cl М-5           380,5 твин-80 

  C16H14N2O8 М-6            362 твин-80 

 

Баъзе пайвастаҳои таҳқиқшуда бо шифрҳои М-1, М-2, М-3, М-4, М-5 ва М-

6 дар ҳудудҳои 1500 мг/кг заҳрнок нестанд, зеро дохилкунии радикали фурилӣ 

ба молекулаи глисерол структура ва хосиятҳоро ба пайвастаҳои табиӣ наздик 

мекунад. Эффекти гипотензивии ин пайвастаҳо паст ва кўтоҳмуддат ифода карда 
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шуда буд. Дар маҷмўъ маводҳои омўхташудаи қатори мувофиқ дар 

консентратсияҳои 10–4 г/мл рагкашии мушакҳои ҳамвори рўдаро, ки бо таъсири 

атсетилхолин ё хлориди барий ба вуҷуд оварда шудааст, нест намуда, дар ин 

маврид таъсири хобоварии барбитуратҳоро зоҳир намекунад. 

Дохилкунии маҳлули 5%-и пайвастаи М-3 ба дохили падаи шикам ба 

миқдори 100-150 мг ягон тағйиротро дар рафтори ҳайвонот пайдо накард. Дар 

минбаъда якҷоякунии М-3 бо вояҳои баландкунандаи аз 200 то 1500 мг/кг ворид 

карда шуд. Дар як гурўҳи ҳайвонот ҳангоми ворид кардани пайвастҳо оқибатҳои 

марговар қайд нашудааст, ҳамчунин тағйирот дар рафтор мушоҳида нашудааст, 

ҳама ҳайвонот зиёдекунии вояи маводи М-3 - ро мусбат қабул намуданд. 

Реаксияҳои ангезандаи механикӣ, дардӣ ва садонигоҳ дошта шуданд. 

Ҳайвонотро пас аз як шабонарўз пас аз ворид кардани вояи баланд (то худи 1500 

мг/кг) аз санҷиш гузарониданд. Ҳангоми санҷиш муайян карда шуд, ки дар 

ҷойҳои воридкардашуда пайваст манбаъҳои некроз, варам, гиперемия мушоҳида 

нашуда, рафтори мушҳо ором буд, набудани иштиҳо мушоҳида нашуд. Дар 

робита бо ҳаҷми критикии вояҳои воридкардашудаи LD50 муайянкунии 

заҳрнокии пайвасти таҳқиқшаванда ба мо муяссар нагардид, зеро заҳрнокӣ вуҷуд 

надошт.  

Таҳқикотҳои гузаронидашудаи заҳрнокии тези М-4, ки дар мушҳои сафед бо 

усули тазрик бо маҳлули 5% дар твин-80 дохили пардаи шикам амалӣ карда шуда буд, 

муайян намуд, ки вояҷудокунӣ ба миқдори 100-150 мг дар мушҳо аломати 

трансформатсияи рафторро зоҳир накард. Ҳангоми баланд кардани воя то 300 мг вазни 

ҷисм ҳамчунин тағйирёбиҳо қайд нашудааст, рефлекси қаҳварангӣ (роговичный) ва 

реаксия ба дард нигоҳ дошта шудааст, оқибатҳои марговар ба қайд гирифта нашудааст. 

Дар натиҷа воя то 1500 мг/кг вазни ҷисм баланд карда шуд, ки ҳамчунин ба 

афсурдашавии рафтори хояндаҳо наовард, оқибатҳои марговар набуд. Реаксия ва 

рефолекси мушҳо нигоҳ дошта шудаанд. Ҳангоми таҷриба ҳайвонот зиёдкунии вояи 

пайвастаи М-4-ро бад нагузарониданд.  Дар натиҷа таҷрибаҳои гузаронидашуда 

заҳрнокии тези LD50 пайвастаи М-2 дар баробари набудани оқибатҳои марговар дар 

ҳайвонот мушоҳида нашуд. Ҳангоми санҷидани ҳайвонот пас аз як шабонарўз пас аз 



117 
 

ворид кардани маводи М-4 қайд карда шуд, ки дар ҷойҳои тазрик манбаъҳои некроз 

мушоҳида намешавад, ҳангоми ламскунӣ дарднокӣ нест, рӯйпӯши пашмин дар ҳолати 

муқаррарӣ қарор дорад. Ҳаяҷон ва вайроншавии иштиҳо мушоҳида нашуд. 3 мушҳо, ки 

ба онҳо пайвастаҳо бо вояҳои гуногун ворид карда шуда буданд ва 2 солим ташреҳ 

карда шуданд. Таҳқиқоти узвҳои дохилии ҳайвоноти таҷрибавӣ ва солим дар зери 

микроскоп нишон дод, ки ранги ҷигар, гурда ва испурч дар ҳайвоноти таҷрибавӣ якхела 

буд.  

Пайвастаи М-5 бо усул пайвастаҳои М-3 ва М-4 омўхташуда монанд 

омўхта шуд. Ҳангоми ворид кардани вояи то 1500 мг/кг вазни пайвастаи М-5 

оқибатҳои марговар дар байни ҳайвоноти таҷрибавӣ қайд нашудааст, ҳамин 

ҳолат дар таҷрибаҳо бо пайвастаҳои М-3 ва М-4 из мушоҳида шуда буд. Маводи 

М-5 ва М-6 низ заҳрнокӣ (LD50) надорад 

Пайвастаҳои М-3 дар консентратсияҳои 5% дар твин-80 дар вояҳои аз рўи 

100-150 мг дар рафтори мушҳои саед тағйирот ворид накард. Ҳангоми зиёдкунии 

дохилкунии воя то 500-800 мг миқдори фавти ҳайвонот мушоҳида нашуд, мушҳо 

вояҳои баландро устуворона гузарониданд. Барои муайян намудани LD50 вояҳоро 

то 1000 мг/кг зиёд намудем, аммо фавт ба қайд гирифта нашуд. Оқибатҳои 

марговар дар гурўҳи ҳайвоноти таҷрибавӣ ҳатто вояи 1500 мг/кг набуд. Дар 

натиҷаи таҳқиқоти гурўҳи мушҳои таҷрибавӣ манбаъҳои нектроз дар ҷойҳои 

тазрик муайян карда нашуд, ҳангоми ламс кардан дардоварӣ ба қайд гирифта 

нашуд, оромӣ мушоҳида шуда, реаксияи ҳайвонот ба барангезандаҳои механикӣ 

ва дардовар нигоҳ дошта шуд. Аз ҳисоби набудани заҳрнокии тези LD50 

заҳрнокии пайвастаҳои М-5 ва М-6 –ро муайян кардан муяссар нагардид. 

Натиҷаҳои таҷрибаҳои гузаронидашуда имонияти чунин хулосабарориро 

медиҳанд, ки М-1, М-2, М-4 ва М-5 заҳрнокии паст дошта, бо эффекти 

гипотензивӣ ифода карда шудааст ва аз рўи мўҳлати таъсир аз алкалоиди аслии 

папаверин бартарӣ доранд, ки дар натиҷа ба ғояи ба вуҷуд овардани агентҳои 

фармакологии нави натиҷавӣ, кам заҳрнок дар базаи глисерол оварда мерасонад.  
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3.7.2. Фаъолияти физиологии баъзе пайвастаҳои синтезшуда 

Барои муайян кардани фаъолияти физиологии ҳосилаҳои нави 1,3-

диоксоланҳо моддаҳои зерин санҷида шуданд: 2-фурил-4(6'-хлорпиридазил-3')-

оксиметил-1,3-диоксолан (М-1), 2-фурил-4-(6'-ҳидроксипиридазил-3')-

оксиметил-1,3-диоксолан (М-2), 2-фурил-4(2ꞌ-N,N-диметилэтокси)метил-1,3-

диоксолан (М-3), 4-(N,N)-диэтиламино-2-фурил-1,3-диоксолан (М-4), 4(6ꞌ-

хлорпиридаз-3ꞌ-ил)-оксиметил-2[1 ״ 6,״ 3,״ 2,״-тетраҳидро-3״ 6,״-эндоксифталан-

ҳидрид-3 ״-ил]-1,3-диоксолан (М-5) ва 4(6ꞌ-ҳидроксипиридаз-3ꞌ-ил)оксиметил-

 .1,3-диоксолан (М-6)-[ил-״ эндоксифтал-анҳидрид-3-״6,״тетраҳидро-3-״ 6,״ 3,״ 2,״ 1]2

Барои муайян кардани таъсири ин пайвастаҳо ба нашъунамо ва энергияи сабзиш, 

инчунин ба шиддати давраи аввали нашъунамои тухмии гандуми навъи «Ватан» 

ва «Наврӯз» таҷриба гузаронда шуд. Маҳлулҳои обии ин моддаҳо дар 

консентратсияи зерин истифода мешуданд: 0,001; 0,01; 0,1%. 

 Ҳамчун назорат маҳлулҳои гиббереллин (ГБ) ва гидразиди кислотаи 

маленатӣ (ГКМ) бо консентратсияи шабеҳ истифода шуданд. Тухми зироатҳои 

дар боло зикршуда дар зарфҳои Петри дар коғази филтр дар термостат ва дар 

ҳарорати 250 С парвариш карда шуд. Тухмҳо дар давоми 24 соат дар 250С тар 

карда шуданд. Обёрии ҳарруза, мушоҳидаҳои нашъунамои ниҳолҳо ва ба ҳисоб 

гирифтани микдори тухмии сабзидаю пусида гузаронда шуд. Ба сифати назорат 

оби муқаттар, маҳлулҳои гиберилин (ГБ), кислотаи индолатсетат (ИУК), ба 

сифати афзоишдиҳандаи сабзиш ва гидразиди кислотаи маленатат (ГМК) ба 

сифати ингибитори афзоиш истифод карда шуд. дар рўзи 7-ум сабзонидан бо 

ченкунии сабзаҳо, системаиреша ва буғумҳо, инчунин ҳисоби шумораҳои 

буғумҳо гузаронида шуд. Кор мувофиқи ГОСТ 1238-84 «Усулҳои муайян 

кардани нашъунамо» гузаронда шуд. Натиҷаҳои бадастомада аз рӯи Рокитский 

коркарди математикӣ гузаронида шуданд [162]. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти фаъолии физиологии пайвастаҳои М-1 ва М-2 нишон 

доданд, ки дар консентратсияҳои 0,001 ва 0,01% онҳо ба қобилияти сабзиш ва 

энергияи сабзидани тухмиҳои «Ватан» таъсири баланди афзоишдиҳанда 

мерасонанд. Дар консентратсияҳои 0,001% дар рўзи 3-юм 98% сабзиш мушоҳида 
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мешавад. Дар рўзи 5-м дар ин консентратсия сабзиши 100% мушоҳда мешавад. 

Самаранокии таъсири ин пайвастҳо ҳамчунин ҳамчунин дар сабзиш ва энергияи 

тухмиҳоигандуми навъи «Наврўз» низ санҷида шудааст (ҷадвали 10). 

Ҷадвали 10 

Таъсири ҳосилаҳои глисерол ба қобилияти сабзиш ва энергияи афзоиши 

тухмиҳои гандуми навъи «Ватан» 

№ 
р/т 

Маводҳои 

санҷидашаванда 

Шифр Консен- 
тратсия,  
 % 

Қобилияти сабзиши тухмиҳо, % 
 
рўзи 3-
юм 

5-й день 7-й день 

1 Н2О  дист. 43.3+3.9 56.0+4.2 66.0+5.0 
 
2 

 

ИУК 
- 0.001 

0.01 
0.1 

85.3±1.3 
65.3±1.2 
33.3±1.4 

95.0±1.7 
78.4±1.2 
43.3±2.8 

95.0±1.7 
80.6±2.1 
56.0±5.7 

3  
ГМК 

- 0.001 
0.01 
0.1 

60.4±2.2 
62.3±0.8 
34.2±1.3 

67.3±2.0 
67.3±2.0 
47.0±0.0 

78.0±1.3 
74.6±1.6 
57.0±0.0 

4  
ГБ 

 
- 

0.001 
0.01 
0.1 

80.3±2.1 
60.3±0.8 
58.2±1.3 

86.3±1.5 
77.3±2.3 
72.6±1.7 

96.6±2.2 
86.3±1.5 
74.5±0.3 

5  М-1 0.001 
0.01 
0.1 

57.7±7.1 
77.4±6.4 
70.3±2.2 

68.3±5.2 
87.5±3.8 
74.6±4.3 

83.6±3.5 
92.2±2.1 
80.1±1.6 

 6   
М-2 

0.001 
0.01 
0.1 

57.2±3.1 
46.8±4.2 
34.1±5.4 

72.6±2.4 
61.5±1.0 
40.3±1.7 

93.3±3.1 
72.2±7.6 
45.1±2.3 

 7   
М-3 

0.001 
0.01 
0.1 

63.2±4.6 
58.1±2.8 
35.1±4,4 

73.6±2.1 
71.4±4.6 
41.3±2.9 

86.5±5.2 
82.3±1.4 
48.2±2.4 

 8   
М-4 

0.001 
0.01 
0.1 

73.4±3.3 
70.1±2.4 
67.1±2.2 

83.6±2.1 
77.5±2.5 
73.1±2.6 

93.9±2.1 
87.8±2.2 
76.3±1.0 

9   
М-5 

0.001 
0.01 
0.1 

77.4±3.8 
70.1±3.2 
53.6±1.4 

88.9±1.7 
79.3±3.4 
67.2±1.1 

97.8±1.0 
91.1±1.7 
72.1±2.1 

10   
М-6 

0.001 
0.01 
0.1 

73.4±3.3 
71.7±2.6 
69.6±1.4 

79.4±2.7 
74.3±1.9 
72.6±2.5 

89.8±1.5 
85.1±2.4 
76.6±1.0 
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Ҷадвали 11. 

 

Таъсири ҳосилаҳои глисерол ба қобилияти сабзиши тухмиҳои гандуми навъи 

«Наврўз» 

№ 
р/т 

Маводҳои 

санҷида- 
шаванда 

Рамз 

 

Консент- 

ратсия, % 

Қобилияти сабзиши 

тухмиҳо, % 

 

Рўзи 3-юм Рўзи 5-
ум 

Рўзи 7-ум 

1 Н2О - Дист 41.8±1.2 58.3±2.2 62.1±0.3 

2  

ИУК 
- 0.001 

0.01 
0.1 

88.8±2.4 
70.3±0.2 
32.4±1.6 

93.4±2.8 
87.9±2.1 
41.8±1.9 

97.4±2.2 
87.9±2.1 
57.0±0.3 

3  
ГМК 

- 0.001 
0.01 
0.1 

60.4±2.2 
62.3±0.8 
34.2±1.3 

67.2±2.0 
67.3±2.0 
47.0±0.0 

78.0±1.3 
74.6±1.6 
57.0±0.0 

4  
ГБ 

- 0.001 
0.01 
0.1 

79.3±1.9 
61.7±2.5 
53.4±1.4 

90.9±2.4 
78.0±1.3 
68.4±1.6 

91.2±3.2 
87.9±2.1 
69.3±0.7 

5  М-1 0.001 
0.01 
0.1 

63.4±1.7 
57.2±1.5 
42.4±3.1 

77.1±4.9 
74.8±3.4 
50.2±4.6 

94.7±1.0 
85.9±2.7 
56.6±4.0 

6   
М-2 

0.001 
0.01 
0.1 

55.2±2.1 
43.8±3.2 
32.1±5.7 

66.6±2.3 
61.3±3.5 
37.3±1.2 

75.3±2.4 
72.9±4.2 
46.3±1.0 

7   
М-3 

0.001 
0.01 
0.1 

60.2±1.4 
56.3±3.2 
34.0±2,1 

71.7±1.4 
67.3±4.2 
38.3±2.4 

82.3±2.2 
79.1±4.1 
46.5±1.6 

8  М-4 0.001 
0.01 
0.1 

78.2±3.7 
63.6±4.5 
56.4±1.2 

87.5±1.2 
72.6±2.7 
68.9±3.8 

96.7±2.1 
87.7±1.3 
89.0±1.4 

9  М-5 0.001 
0.01 
0.1 

73.9±4.1 
60.2±3.3 
58.3±2.6 

84.4±2.2 
72.0±5.7 
78.9±3.4 

93.9±1.1 
89.7±1.0 
90.0±0 

10  М-6 0.001 
0.01 
0.1 

77.2±4.8 
61.7±3.4 
62.3±1.4 

84.4±2.0 
70.0±5.7 
76.3±3.4 

90.9±1.1 
85.5±1.1 
82.0±0 

 

Аз натиҷаҳои таҳлили фаъолии физиологии пайвастаҳои М-1, М-4, М-5 ва 

М-6 дида мешавад, ки ин мувофиқан дар консентратсияи 0,001% қобилияти 

сабзиш ва сабзонидани тухмиҳои гандуми навъҳои «Ватан» ва «Наврўз»-ро 

баланд мекунанд. Дар рўзи сеюм дар ҳароратҳои паст консентратсияи М-5-и 
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навъи «Ватан» 77,4%, М-4-и  «Наврўз» 78,2 % ва М-6-и  «Наврўз» 77,2 % сабза 

қайд карда мешавад. Пайвастаҳои М-1, М-4 ва М-5 бошад, дар 

консентратсияҳои 0,001 % ба фаъолии қобилияти сабзиш ва сабзонидани 

тухмиҳои гандуми навъи «Наврўз» таъсири калон мерасонанд. Пайвастаҳои М-2, 

М-4 ва М-5 бошад, дар консентратсияҳои 0,001 % ба фаъолии қобилияти сабзиш 

ва сабзонидани тухмиҳои гандуми навъи «Ватан» таъсири калон мерасонанд. 

Таҳқиқи баҳамтаъсирии пайвастаҳои М-2, М-3 ва М-4 ба қобилияти 

сабзиш ва сабзонидани тухмиҳои гандуми навъҳои «Ватан» ва «Наврўз» нишон 

дод, ки ин субстансияҳо дар консентратсияҳои 0,001% эффекти афзоишдиҳанда 

зоҳир мекунанд, бо баландшавии консентратсияи пайвастҳо баробар паст 

мешавад, ҳангоми консентратсияи 0,1% омехта бошад, таъсири сусти ин 

пайвастаҳо қайд мешавад. Пайвастаи М-4 дар консентратсияи 0,001% энергияи 

сабзаҳо ва сабзидани тухмиҳои навъҳои «Ватан» ва «Наврўз»-ро афзоиш 

медиҳад, ҳангоми консентратсияҳо 0,1% бошад, таъсири сустшавӣ мушоҳида 

мешавад. Таъсири ин пайвастаҳо ба самаранокии баландшавии сабзаҳои гандум 

дар сатҳи вариантҳои санҷишӣ (об, маҳлули гибберилин ва кислотаи 

индолилсирко ҳамчун афзоишдиҳандаҳои сабзиш ва ҳидразиди кислотаи 

маленат ҳамчун ингибитори сабзонидан) мебошад.  

Пас, маълумотҳои мувофиқат таъсири афзоишзиёдкунанда ба қобилияти 

сабзиш ва самаранокии афзоиши гандуми навъҳои «Ватан» ва «Наврўз», ки 

таъсири афзоишдиҳандаи пайвастаҳо дар консентратсияҳои паст қайд мешавад, 

доранд. 

Маълумотҳои таҷрибавии ба даст овардашуда нишон медиҳанд, ки 

моддаҳои М-1, М-3 ва М-4 ба сабзиши тухмии гандум таъсири сусти ингибиторӣ 

доранд.  Моддаи М-2 ва М-3 танҳо дар консентратсияи 0,1% ба нашъунамои 

тухмии гандуми навъҳои «Ватан» ва «Наврўз» таъсири ингибитор нишон 

медиҳад.   

Маводҳои М-2 ва М-3 дар консентратсияи 0,1% афзоиши навдаҳо ва 

решаҳоро нисбат ба вариантҳои назорат бозмедоранд.  
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ХОТИМА 

Ҳосил кардани моддаҳои нави ҳетеросиклӣ ва полиҳетеросиклӣ дар асоси 

ҳосилаҳои глисерол яке аз самтҳои хеле дурнамо (перспективӣ) дар химияи 

органикӣ маҳсуб меёбад. Дар байни ин моддаҳо ҳосилаҳои нави 1,3-

диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол, анҳидриди кислотаи маленат, фталазин 

ва фталазиндионҳо мавқеи махсусро ишғол менамоянд ва бори аввал омўзиши 

ҳамаҷонибаи синтези пайвастаҳои зикршуда амалӣ гардид, ки дар натиҷаи 

онҳо як қатор моддаҳои ҳетеросиклӣ ва полиҳетеросиклӣ синтез карда шуданд.  

Дар аввал таъсири мутақобилаи ҳосилаҳои пропандиол ва метилоксирани 

дорои бақияҳои хлорпиридазил, ҳидроксипиридазил, диалкиламиноэтокси ва 

диалкиламинҳо мавриди омӯзиш қарор гирифта, шароити гузариши раванд, 

вобастагии баромади маҳсулот аз ҳалкунанда, катализатор, таносуби молии 

моддаҳои таъсиркунанда ва ҳарорат муқаррар карда шуд. Сипас дар асоси 

ҳосилаҳои ҷадиди диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол бори нахуст реаксияи 

Дилс-Алдер бо иштироки анҳидриди кислотаи маленат мавриди омӯзиш қарор 

гирифт. Шароити гузариши реаксия муайян карда шуда, собитаҳои физикию 

химиявии моддаҳои нави ҳосилшуда муқаррар гардид. Дар интиҳо таъсири 

мутақобилаи ҳосилаҳои диоксолании глисероли дорои бақияи 

эндоксифталанҳидрид бо гидразинсулфат ба амал оварда шуда, бори аввал 

ҳосилаҳои нави полиҳетеросиклии диҳидроксифталазин ва фталазиндионҳо 

синтез гардид. Шароити гузариши раванд ва вобастагии ҳосилшавии 

таутомерҳои ниҳоӣ собит карда шуданд. Ҳамчунон хосиятҳои фармакологӣ ва 

физиологии 6 намояндаи моддаҳои ҳосилшуда мавриди таҳқиқ қарор 

гирифтанд, ки онҳо дорои заҳрнокии паст буда, фаъолияти гипотензивӣ, 

спазмолитӣ ва кураремонанд зоҳир мекунанд. Дар байни моддаҳои мазкур 

пайвастаҳое пайдо карда шуданд, ки ба қобилияти сабзиш ва энергияи 

сабзонидани тухмиҳои гандумҳои навъҳои «Ватан» ва «Наврўз» таъсири 

интихобии афзоишдиҳанда доранд. Дар оянда ҳангоми ҳамаҷониба омӯхтани 

хосиятҳои мухталифи ин моддаҳо эҳтимол натиҷаҳои хуб ба даст оварда шавад.  
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ХУЛОСАҲО 

1. Усулҳои синтези ҳосилаҳои нави пропандиол ва метилоксиранҳои 

дорои бақияҳои хлорпиридазил, ҳидроксипиридазил, диалкиламиноэтокси ва 

диалкиламинҳо таҳия (коркард) ва собитаҳои (константаҳои) физикию 

химиявии онҳо муайян карда шуданд.  

2. Бори нахуст ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи 

фурфурол дар натиҷаи омӯзиши реаксияи байни ҳосилаҳои пропандиол ва 

метилоксиранҳои нав бо фурфурол ҳосил карда шуда, методикаи синтези ин 

моддаҳо таҳия ва шароити гузариши раванд (вобастагии баромади маҳсулот аз 

ҳалкунанда, катализатор, таносуби молии моддаҳои таъсиркунанда ва ҳарорат) 

муайян карда шуд. Муайян карда шуд, ки ҳангоми реаксияи байни ҳосилаҳои 

метилоксиранҳо ва фурфурол катализатор этилэфирати фториди бор барои 

гузариши раванд ва баромади баланди ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳои дорои 

бақияи фурфурол имкон медиҳад. 

3. Тавассути таҳлилҳои спектроскопӣ бори аввал муайян карда шуд, ки 

2-фурил-4(6'-хлорпиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-диоксолан, 2-фурил-4(6'-ҳид-

роксипиридаз-3'-ил)оксиметил-1,3-диоксолан, 2-фурил-4(2ꞌ-N,N-диалкиламино-

этокси)метил-1,3-диоксоланҳо ва 2-фурил-4-N,N-диалкиламинометил-1,3-

диоксоланҳо дар шакли омехтаи изомерҳои  а, b мавҷуданд. 

4. Муқаррар карда шуд, ки зимни таъсири мутақобилаи 2(6'–

ҳидроксипиридаз-3'-ил)оксиметилоксиран бо  фурфурол дар иштироки 

ҳалкунанда  ДМСО ба ҷойи фурфурол, баръакс, ҳалкунанда ба реаксия ворид 

гардида, дар натиҷа 4(6'-ҳидроксипиридаз-3'-ил)метил-2,2-диметилтио-1,3-

диоксолан ҳосил мешавад. 

5. Бори нахуст дар асоси ҳосилаҳои ҷадиди 1,3-диоксоланҳои дорои 

бақияи фурфурол реаксияи Дилс-Алдер бо иштироки анҳидриди кислотаи 

маленат гузаронида шуда, шароити муносиби гузариши реаксияи химиявӣ  

муқаррар карда шуд.  

6. Зимни таъсири мутақобилаи ҳосилаҳои диоксолании глисероли дорои 

бақияи эндоксифталанҳидрид бо ҳидразинсулфат бори аввал ҳосилаҳои нави 
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полиҳетеросиклии диҳидроксифталазин ва фталазиндионҳо синтез гардиданд 

ва изомерҳои мазкур аз ҳамдигар ҷудо карда шуданд. 

7. Натиҷаҳои таҳқиқотҳои фармакологӣ нишон доданд, ки 6 пайвастаҳои 

синтезкардашуда фаъолияти гипотензивӣ, спазмолитӣ ва кураремонанд зоҳир 

намуда, заҳрнокии паст доранд.  

Моддаҳои М-1, М-2, М-4 ва М-5 заҳрнокии паст дошта, бо эффекти 

гипотензивӣ аз рӯи мӯҳлати таъсир аз алкалоиди аслии папаверин бартарӣ 

доранд. 

8. Ҳамагӣ 47 пайвастаҳои нави органикї синтез ва сохт, структура, 

таркиби онҳо бо истифодаи усулҳои рефраксия, тақтир, азнавкристаллонӣ, 

спектроскопияҳои ИС, РМЯ, масс-спектроскопия тасдиқ гардиданд. Тозагии ин 

моддаҳо бо усули хроматографияи маҳинқабат ва ХГМ назорат карда шуданд.  

Тавсияи истифодабарӣ 

 Омӯзиши хосиятҳои физиологии ҳосилаҳои нави  1,3-диоксоланҳо нишон 

доданд, ки ин моддаҳо ба қобилияти сабзиш ва энергияи сабзонидани тухмиҳои 

гандумҳои навъҳои «Ватан» ва «Наврўз» таъсири интихобии афзоишдиҳанда 

мерасонанд. 

Натиҷаҳо нишон доданд, ки моддаҳои М-1, М-4, М-5 ва М-6 дар 

консентратсияи 0,001% қобилияти сабзиш ва сабзонидани тухмиҳои гандуми 

навъҳои «Ватан» ва «Наврўз»-ро баланд мекунанд.   Моддаи М-2 ва М-3 танҳо 

дар консентратсияи 0,1%  ба нашъунамои тухмии гандуми навъҳои «Ватан» ва 

«Наврўз» таъсири ингибиторӣ нишон медиҳанд.   

Маводҳои М-2 ва М-3 дар консентратсияи 0,1% афзоиши навдаҳо ва 

решаҳоро нисбат ба вариантҳои назоратӣ бозмедоранд.   
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