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 چكیده طرح: 

ســولفوناميدها بنيــان اصلــی گروه هــای مختلفــی از داروهــا می باشــند و بــه هميــن دليــل بــه عنــوان داروهــای 
ســولفا شــناخته می شــوند. كشــف ســولفوناميدها بــه عنــوان داروهــای آنتــی باكتــری جهــش علمــی بزرگــی بــود، 
ــود نشــان  ــل توجهــی از خ ــر قاب ــی اث ــای باكتریای ــت ه ــل عفون ــه در مقاب ــد ك ــی بودن ــن داروهای ــا اولي ــرا آنه زی
می دادنــد. در ایــن طــرح روشــی موثــر بــرای ســنتز مشــتقات جدیــد ســولفوناميد معرفــی شــده اســت. بدیــن منظــور 
اكســایش الكتروشــيميایی مشــتقات یــورازول در حضــور آریــل ســولفينيك اســيدها مــورد بررســی قرار    گرفــت. نتایــج 
نشــان می دهــد كــه محصــوالت حاصــل از اكســایش یــورازول در واكنــش افزایشــی مایــكل بــا آریــل ســولفينيك 
اســيدها شــركت می كننــد و ســولفوناميدها مربــوط توليــد می شــوند. مشــتقات ســولفوناميد بــا بــازده و خلــوص بــاال 
در شــرایط ســبز، محيــط آبــی، در ســطح الكتــرود كربــن تهيــه شــده، الكترودهــا بــه عنــوان معرف هــای اكســنده 
بعــد از واكنــش بــه راحتــی از محيــط جــدا و واكنــش الكتروشــيميایی تحــت شــرایط مالیــم دمــای اتــاق و فشــار 
ــان الكتریكــی انجــام می شــود. اهميــت طــرح از آنجــا ناشــی می شــود كــه در ســنتز  ــا اســتفاده از جری اتمســفر ب
ــای اكســنده ســمی شــده اســت.  ــای ســمی و معرف ه ــن حالل ه ــرود جایگزی مشــتقات ســولفوناميدی آب و الكت
بنابرایــن عــالوه بــر ســبز بــودن روش، محصوالتــی كــه توليــد می شــود بســيار خالــص می باشــند. روش ارائــه شــده 
بــرای ســنتز ســولفوناميدهای دارویــی در مقيــاس صنعتــی نيــز قایــل اجــرا می باشــد. ســل الكتروليــز بســيار ســاده، 
اســتفاده از آب بــه عنــوان حــالل و اســتفاده از الكتــرود بــه جــای معرف هــای تجدید ناپذیــر، ســنتز ایــن تركيبــات 

را در مقيــاس صنعتــی مقــرون بــه صرفــه ســاخته اســت.
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