
1 

 

 

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

   ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

  NGUYỄN CẢNH 

 

 

 

   NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP  

   PROCARBOZINE 
 

 

     Chuyên ngành: Hoá hữu cơ 

   Mã số: 60 44 27 

 

 

    TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC 

 

 

 

   Đà Nẵng - Năm 2012

 

 

 

2 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN VĂN LỘC  

 

 

      Phản biện 1: PGS.TS. Lê Tự Hải 
 
      Phản biện 2: GS.TSKH. Trần Văn Sung 

 
 
 
 
 

Luận văn ñã ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm luận văn tốt 

nghiệp Thạc sĩ Khoa học họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 13 

tháng 11 năm 2012 

 

 

 

 

 

Có thể tìm luận văn tại: 

      - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng 
      - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 



 

 

 

3 

MỞ ĐẦU 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Biến ñổi khí hậu ñã xảy ra trên phạm vi toàn cầu, gây tác ñộng ngày 

càng mạnh mẽ ñến mọi quốc gia và sự sống trên trái ñất. Biến ñổi khí hậu 

làm cho thiên tai, thảm hoạ, ñặc biệt là bão lũ, hạn hán, ñộng ñất, sóng thần 

ngày càng gia tăng về tần suất, cường ñộ và quy mô, môi trường bị ô nhiễm 

ñó là ñiều kiện sống thay ñổi và thói quen sinh hoạt của con người có nhiều bất 

lợi cho sức khỏe,... Những yếu tố này ñã tác ñộng ñến sức khỏe con người, làm 

gia tăng nguy cơ mắc bệnh, mà trong ñó có nguy cơ các tế bào bị biến ñổi.  

Đây là một trong những nguyên nhân làm cho số ca mắc bệnh ung thư ngày 

càng tăng. Vì thế, một trong những nhiệm vụ hàng ñầu của các nhà khoa học là 

nghiên cứu, cải tiến các biện pháp chữa trị ung thư ñể nâng cao chất lượng sống 

cho người bệnh. 

Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo có tỷ lệ tử vong vào loại cao nhất ở 

nước ta cũng như trên thế giới hiện nay. Ở Việt Nam có lẽ vì nhiều lý do, 

trong ñó có vấn ñề về ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, mà 

những năm gần ñây các loại bệnh ung thư ngày càng phát triển. Với số 

người mắc mới và số ca tử vong ngày càng tăng.  

Procarbazine (PCB) hiện ñang ñược sử dụng ở Việt Nam theo con 

ñường nhập khẩu biệt dược và thuốc với giá thành cao, do ñó không thể chủ 

ñộng ñược nguồn thuốc ñể ñiều trị. Hiện nay Procarbazine ñược sử dụng ñể 

ñiều trị nhiều loại ung thư như ung thư não, ung thư lymphô và ñặc biệt là 

lymphô Hodgkin, cũng như dùng phối hợp với các thuốc ung thư khác như : 

bleomycin, etoposid, doxorubicin, vincristine, PCB và prednisone 

(BEACOPP). 

Xuất phát từ thực tế ñó, chúng tôi ñề xuất ñề tài: “Nghiên cứu tổng 

hợp procarbazine”. 
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2. MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN 

         - Nghiên cứu tổng hợp các chất trung gian. 

         - Nghiên cứu tổng hợp chất procarbazine. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

- Nghiên cứu quy trình tổng hợp procarbazine thuốc chống ung thư. 

- Các chất tổng hợp ñược kiểm tra ñộ tinh khiết bằng sắc ký lớp mỏng 

(SKLM), sắc ký lỏng hiệu năng cao ( HPLC), sắc ký lỏng gắn với khối phổ 

(LC/ MS)… 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Phương pháp tổng hợp hữu cơ 

 Các phản ứng ñược thực hiện bằng các phương pháp tổng hợp hữu cơ 

cơ bản như phương pháp khử, phương pháp oxi hóa, phương pháp ankyl 

hóa, phương pháp axyl hóa, phương pháp thế,... 

4.2. Phương pháp sắc ký bản mỏng theo dõi quá trình phản ứng 

 Phương pháp sắc ký lớp mỏng ñược sử dụng ñể giám sát tiến trình 

xảy ra của các phản ứng hóa học và phân tích chất lượng sản phẩm của 

phản ứng. 

4.3. Phương pháp phân lập và tinh chế 

 Các hợp chất sau phản ứng ñược phân lập và tinh chế bằng các 

phương pháp chiết, phương pháp sắc ký cột silicagel, phương pháp kết 

tinh,... 

4.4. Phương pháp xác ñịnh cấu trúc hóa học các hợp chất hữu cơ 

 Các chất tinh khiết sau khi ñược tổng hợp và tinh chế sẽ ñược xác 

ñịnh các hằng số lý hóa ñặc trưng như: màu sắc, nhiệt ñộ nóng chảy... Sau 

ñó tiến hành ghi các phổ như: 

 - Phổ hồng ngoại (FT-IR) ñối với chất rắn ñược ño dưới dạng viên 

nén KBr, ñối với chất lỏng ñược ño ở dạng màng mỏng (film). 
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 - Phổ khối (ESI-MS) ñược ghi trong dung môi CHCl3 hoặc 

CH3OH. 

 - Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 1 chiều và 2 chiều sử dụng 

chất nội chuẩn là TMS (δ = 0 ppm), dung môi CDCl3 hoặc DMSO-d6 ñược 

ghi ở tần số 500 MHz cho phổ 1H-NMR và ở tần số 125 MHz cho phổ 13C-

NMR. Cấu trúc của các hợp chất ñược xác ñịnh bằng sự kết hợp các 

phương pháp phổ và so sánh tài liệu. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

- Nghiên cứu tổng hợp Procarbazine. Tiến tới sản xuất hoạt chất 

Procarbazine phục vụ bào chế làm thuốc chữa ung thư. 

- Kết quả nghiên cứu góp phần thúc ñẩy sự phát triển của công 

nghiệp hoá dược Việt Nam tạo nguồn nguyên liệu trong nước cho công 

nghiệp dược phẩm, giảm nhập khẩu các biệt dược, góp phần vào sự nghiệp 

chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

- Góp phần xây dựng ngành công nghiệp hóa dược ñể tiến tới sản 

xuất thuốc chữa bệnh ung thư trong nước ñáp ứng ñược mục tiêu của 

chương trình “Nghiên cứu khoa học công nghệ trọng ñiểm quốc gia 

phát  triển công nghiệp hoá dược ñến năm 2020” 

4. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 

Nội dung luận văn chia làm 4 chương 

Chương 1: Tổng quan  

Chương 2: Nguyên liệu hoá chất và phương pháp nghiên cứu  

Chương 2: Thực nghiệm  

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN 

1.1. PROCARBAZINE  

PROCARBAZINe ñược sử dụng dưới dạng muối hydrochloride, có 

tên khoa học là N-isopropyl-α-(2-methylhydrazino)-p-toluamide 

hydrochloride 

- Công thức phân tử là:     C12H19N3O.HCl 

- Khối lượng phân tử là:   257,76 

- Cấu trúc hóa học là: 

C

NH

O

H
C

CH3

H3C

N
H

H
N

CH3
.HCl

1

 
- Procarbazine hydrochloride tồn tại ở dạng tinh thể hoặc dạng bột, 

có màu trắng hoặc vàng nhạt với mùi hơi ñặc trưng [1]. 

1.2. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN C ỨU TRÊN THẾ GIỚI 

- Procarbazine trong ñiều trị ung thư: 

- Tổng hợp Procarbazine: 

1.3.TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 

Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo có tỷ lệ tử vong vào loại cao nhất 

ở nước ta cũng như trên thế giới hiện nay. Ở Việt Nam có lẽ vì nhiều lý do, 

trong ñó có vấn ñề về ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, mà 

những năm gần ñây các loại bệnh ung thư ngày càng phát triển. Với số 

người mắc mới và số ca tử vong ngày càng tăng. 

Procarbazineñã ñược nhập khẩu ñể sử dụng trong các bệnh viện 

ung thư và u bướu trong cả nước.  Procarbazine ñược sử dụng ñiều trị bệnh 
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Hodgkin (thường phối hợp với một số thuốc khác theo phác ñồ MOPP: 

meclorethamin, vincristin, procarbazin, prednisolon). 

Là một thành phần trong phác ñồ ñiều trị phối hợp bệnh u lympho 

không Hodgkin, u lympho mô bào lan tỏa, u sùi dạng nấm, u não, 

carcinoma phổi tế bào nhỏ. 

Procarbazine là thuốc ñể ñiều trị ung thư, ñộc với tế bào nên có tác 

dụng phụ không mong muốn khi sử dụng phải ñược sự hướng dẫn của thầy 

thuốc. 

CHƯƠNG 2 

NGUYÊN LI ỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. NGUYÊN LIỆU 

Tổng hợp procacbazine từ các nguyên liệu ban ñầu có sẵn là methyl 

hydrazine và methyl ester của 4-bromomethylbenzoic acid. 

2.2. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, DUNG MÔI VÀ HÓA CH ẤT NGHIÊN 

CỨU  

Sử dụng các trang thiết bị của Viện Hóa học – Viện Khoa học & 

Công nghệ Việt Nam ñể tổng hợp, phân tách, khảo sát cấu trúc các chất. 

Việc thử hoạt tính có sự hợp tác của phòng hoạt tính Sinh học, Viện Hóa 

học – Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam 

- Thiết bị, dụng cụ : 

+ Thiết bị phản ứng, bếp ñiện, bộ chưng cất dưới áp suất thấp, cân 

kỹ thuật, cân ñiện tử, cột sắc ký, bản mỏng sắc ký, một số dụng cụ thuỷ tinh 

như bình cầu, bình tam giác, ống nghiệm, pipet... 

+ Tủ sấy, ñèn tử ngoại, các máy ño phổ IR, UV, MS, 1H-NMR, 13C-

NMR, DEPT, COSY... 

- Hoá chất dung môi: 

+ Các dung môi ñược sử dụng ñể chiết tách và tinh chế là: Ethanol, 
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methanol, n-hexan, etyl axetat, chloroform....  

+ Các tác nhân và hóa chất tinh khiết dùng cho các quá trình tổng 

hợp dẫn xuất và phân tích ñược mua từ hãng Sigma-aldrich, Merck hoặc 

Trung Quốc. 

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN HÓA HÓA HỌC 

Các phản ứng hóa học ñược thực hiện theo các phương pháp thông 

dụng trong các phòng thí nghiệm tổng hợp hữu cơ. Các phản ứng của các 

chất nhạy cảm với hơi ẩm và không khí ñược tiến hành trong môi trường có 

khí trơ. Các dung môi phản ứng ñược làm khan trong thiết bị chuyên dụng. 

2.4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA CÁC 

CHẤT 

Việc xác ñịnh cấu trúc hóa học của các chất sạch ñược thực hiện 

thông qua việc kết hợp các phương pháp phổ hiện ñại như phổ hồng ngoại 

(FT-IR), phổ khối (MS), sắc kí lỏng cao áp gắn với khối phổ (LC/MS), phổ 

cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều (1D và 2D NMR) như 1H, 

DEPT, COSY, HSQC và HMBC. Trong trường hợp cần thiết sẽ ñiều chế 

dẫn xuất acetyl của những chất chứa nhóm hydroxyl ñể khẳng ñịnh thêm 

cấu trúc của chúng. 

 

CHƯƠNG 3 

THỰC NGHIỆM 

3.1. HÓA CHẤT VÀ THI ẾT BỊ 

    3.1.1. Hóa chất 

- Các hóa chất dùng trong quá trình tổng hợp ñược mua từ các 

hãng: Sigma Aldrich, Merck và hóa chất Trung Quốc. 

- Các dung môi sử dụng trong tổng hợp như: metanol, ñiclometan, 

ethyl acetate, n-hexane, toluene..., ñược cất lại hoặc làm khan theo ñiều 

kiện phản ứng. 
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- Sắc ký bản mỏng ñược thực hiện với các bản mỏng tráng sẵn 

silica gel 60 F254 trên lá nhôm của hãng Merck (Đức). 

- Sắc ký cột dùng silica gel kích thước hạt 40-63 nm cho cột 

thường, 15-20 nm và 25-40 nm cho cột nhanh. 

- Thuốc hiện màu sắc ký bản mỏng là dung dịch ceri sulfat trong 

axit H2SO4, dung dịch dragendorff, vanilin trong axit H2SO4. 

    3.1.2. Thiết bị 

- Buồng soi tử ngoại gồm ñèn 2 bước sóng 254 nm và 366 nm. 

- Phổ hồng ngoại FT-IR ñược ño bằng máy NICOLET IMPACT-

410 FTIR của hãng Carl Zeiss Jena (Đức) tại Vi ện Hóa học – Viện Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam. 

- Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 1 chiều và 2 chiều (1D và 2D 

NMR) ñược ghi trên máy Bruker AM500 FT-NMR Spectrometer tại Viện 

Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

- Phổ khối ESI-MS ñược ghi trên máy Sắc ký lỏng - khối phổ (LC-

MS) 1100 LC - MSD Trap - SL của hãng Agilent Technologies (Mỹ) tại 

Viện Hóa học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và một số mẫu 

ñược ghi trên máy Agilent 6310 ion trap tại Vi ện Hóa học các hợp chất 

thiên nhiên - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

- Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ñược triển khai trên máy 

Agilen 1200 sử dụng cột pha ñảo Zorbax-300SB-C8 (4,6×250 mm) tại Vi ện 

Hóa Sinh biển – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

3.2. TỔNG HỢP PROCARBAZINE ( theo sơ ñồ 1.6) 
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Sơ ñồ 1.6. Sơ ñồ tổng hợp procarbazine  

Các hợp chất ñã tổng hợp 

Chất Cấu trúc Chất Cấu trúc 
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CHƯƠNG 4 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. TỔNG HỢP 1-METHYL-1,2-DICARBOBENZYL-HYDRAZINE 

(11). 

 

 

         
 
 
 
 
 

1-methyl-1,2-dicarbobenzylhydrazine (11) ñược tạo thành khi cho 

methylhydrazine (11) tác dụng với benzylchloroformate trong môi trường 
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kiềm (NaOH). Thu ñược sản phẩm (11), hiệu suất cao (95,9%) 

Phổ hồng ngoại: (hình 4.1) cho ñỉnh hấp thụ ñặc trưng của nhóm 

carbonyl ở 1738,78 (C=O). 

  Phổ 1H-NMR (Hình 4.2 và 4.3) cho tín hiệu singlet của methyl tại 

δH = 3,14 (3H, s, CH3), ñặc biệt xuất hiện 10H ñặc trưng vòng phenyl tại δH 

=  7,32- 7,18 ppm và 6,83 (1H, m, NH). 

Phổ 13C-NMR và các phổ DEPT-90, DEPT-135 của chất (11) (Hình 

4.4) xuất hiện tín hiệu cacbon bậc 4 ở vùng trường thấp tại δc = 165,0 ppm 

của nhóm cacbonyl và các tín hiệu với δc = 127,9 – 135,9 ppm của các 

nhóm CH vòng thơm. 37,9 (CH3) 

Phổ khối (xem hình 4.5) cho pic phân tử tại m/z = 315.3, kết hợp 

với phổ 1H-NMR và phổ 13C-NMR suy ra chất 11 phù hợp với công thức 

phân tử là C17H20N2O4 [M+H]. V ậy công thức phân tử chất 11 sẽ là 

C17H19N2O4 . 
 

 
Hình 4.2. Phổ cộng hưởng từ 1H-NMR của chất (11) 

N NH

H3C

O O

OO

H2C CH2

11
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Hình 4.4. Phổ cộng hưởng từ 13C-NMR của chất (11) 

4.2. TỔNG HỢP METHYL 4 - (BROMOMETHYL)-BEN ZOATE(13). 

 

 

 

 

 

 

Methyl 4 - (hydroxymethyl) benzoate trong dung dịch HBr 48% 

ñược sản phẩm methyl este của axit 4-bromomethylbenzoic (13) vơia hiệu 

suất 90%. 

Phổ hồng ngoại của chất 13 (xem hình 4.6) cho ñỉnh hấp thụ ñặc 

trưng của nhóm cacboxyl (1719,64 cm-1), nhóm ankyl bromua (702,3 cm-1). 

Phổ 1H-NMR (xem hình 4.7) cho thấy có 2 tín hiệu dublet tại 8,02 (2H, d, J 

= 8,5, H-2, H-6). Phổ 13C-NMR của chất (13) (Hình 4.8) xuất hiện tín hiệu 

cacbon bậc 4 ở vùng trường thấp tại δc = 166,5 ppm của (C=O) của nhóm 

 

N NH

H3C

O O

OO

H2C CH2
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methyl este và các tín hiệu với δc = 32,4 ppm của các nhóm (CH2). Phổ khối 

(xem hình 4.10) cho pic phân tử tại m/z = 277, phù hợp với công thức phân 

tử là C9H9BrO2 [M]  +. Vậy công thức phân tử chất 13 sẽ là C9H8BrO2 . 

 
Hình 4.7. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của chất (13) 

 
Hình 4.9. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-NMR của chất (13) 
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Hình 4.10. Phổ khối MS của chất (13) 

4.3. TỔNG HỢP DIBENZYL 1-(4-(METHOXYCARBONYL) 

BENZYL)-2- METHYLHY DRAZIN - 1,2-DICARBOXYLATE (14) . 

N N

O OH2C CH2O O

H2C

COOCH3

14

CH3

 

Chất 1,2-bis-(benzyloxycarbonyl)-1-methylhydrazine ñược ankyl 

hóa với methyl este của axit 4-bromomethylbenzoic trong sự có mặt của các 

bazơ khác nhau (natrihydride, Na, t-BuOK) ñể tạo thành chất 1,2-bis-

(benzyloxycarbonyl)-1-methyl-2-(p-carbomethoxy)benzylhyd -razine (14) 

cho hiệu suất từ 80-86% (Bảng 1).  
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Bảng 4.1: Kết quả phản ứng ankyl hóa sử dụng các tác nhân bazơ 

Chất 11 mol Chât 13 mol Tác nhân mol Hiệu suất (%) 
0,1 0,1 0,1; NaH 86 
0,1 0,1 0,1; Na 80 
0.1 0,1 0,1; t-BuOK 82 

    Kết quả ở bảng 4.1 cho thấy sử dụng các tác nhân bazơ NaH, Na và t-

BuOK, cho hiệu suất phản ứng chênh lệch không nhiều, dao ñộng từ 80 – 

86%. Tuy nhiên sử dụng NaH cho hiệu suất phản ứng cao nhất (86%). Phổ 

hồng ngoại: (hình 4.11) cho ñỉnh hấp thụ ñặc trưng của nhóm carbonyl ở 

1717,90 (C=O). Phổ 1H-NMR (Hình 4.12 và 4.13) cho thấy có 14 proton ở 

vùng trường thấp  tại δH: 8,00-7,11( m, 14H của vòng thơm), 4 proton tại δH 

5,24-4,96 (4H, m, 2 x CH2) 2 proton tại δH 4,92 (1H, d, J= 14,5, H-7b); 4,40 

(1H, d, J= 14,5, H-7a) của nhóm ankyl và ở một tín hiệu singulet tại δH = 

3,91 của nhóm OCH 3. 

Phổ 13C-NMR (Hình 4.14 và 4.15) xuất hiện tín hiệu singulet tại δc = 

166,5 ppm của nhóm methyl este và 2 nhóm cacbonyl ở δ = 156,0; 155,5 (2 

x C=O) và các tín hiệu cacbon bậc 3 và bậc 4 của ba vòng thơm. Từ các số 

liệu phổ hồng ngoại, phổ khối, 1H -NMR và 13C-NMR của chất (13)  hoàn 

toàn phù hợp với công thức cấu tạo của chất dibenzyl 1-(4-

(methoxycarbonyl) benzyl)-2- methylhydrazin - 1,2-dicarboxylate (14). 
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Hình 4.12. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của chất (14) 

 
Hình 4.15. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-DEPT của chất (14) 
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Hình 4.16. Phổ khối ESI-MS của chất (14) 

4.4. TỔNG HỢP 4-[(2-METHYL-1,2-DICARBOBENZOXY -

HYDRAZINO)-METHYL]-BENZOIC ACID (15) 

 

Nhóm carboxy-methyl của chất (14) ñược thủy phân bằng NaOH 

thu ñược 4-[(2-methyl-1,2-dicarbobenzoxy -hydrazino)-methyl]-benzoic 

acid (15). Phổ 1H-NMR (Hình 4.18) ñã chỉ ra tất cả các tín hiệu proton 

tương tự như trong phổ của chất (14) nhưng chỉ có khác không còn nhóm 

methyl este. Điều này hoàn toàn phù hợp với lí thuyết, nhóm methyl este ñã 

N N

O OH2C CH2O O

H2C

COOCH3

14

CH3
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bị thủy phân thành nhóm cacboxylic. Trên phổ khối lượng ESI-MS của chất 

15 xuất hiện pic ion cơ sở cũng là pic ion giả phân tử [M-H] + m/z 477 

tương ứng với công thức phân tử C25H24N2O6. Các số liệu phổ 1H –NMR, 
13C-NMR và ESI-MS của chất 15 hoàn toàn phù hợp với chất 4-[(2-methyl-

1,2-dicarbobenzoxy -hydrazino)-methyl]-benzoic acid (15). 

 
Hình 4.18. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của chất (15) 

4.5. TỔNG HỢPDIBENZYL 1-[4-(ISOPROPYLCARBAMOYL) 

BENZYL]-2-METHYL- HYDRAZINE-1,2-DICARBOXYL- ATE (16 ). 

 

Nhóm carboxylic tạo thành ñược chuyển thành chlorua axit bằng 

phản ứng với SOCl2. Sau ñó chlorua axit tác dụng với isopropylamine ñể 
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tạo thành 1,2-bis-(benzyl-oxycarbonyl)-1-metyl-2-(p-isopropylcar- 

bamoyl)-benzylhydrazine(16). Phæ hång ngo¹i cã ®Ønh hÊp thô ë νKBr 

3326,27  (NH), 1714,27 ( este cacbonyl) vµ 1643,33 cm-1 (tï, amit 

cacbonyl) (h×nh 4.21).  Phæ céng h-ëng tõ h¹t nh©n 1H-NMR ngoµi c¸c 

tÝn hiÖu cña chÊt (15) cßn cã thªm hai nhãm methyl ë δ = 1,23 ppm vµ 

mét dublet ë δ = 6,17 ppm (J = 7,5 Hz) cña nhãm -NH amit ®øng c¹nh 

nhãm - CH (xem h×nh 4.22, 4.23 vµ hình 4.24). Phæ 13C-NMR cã ®ãng 

gãp quan träng cho viÖc x¸c ®Þnh cÊu tróc cña chÊt 16. Ta thÊy trong phæ 
13C-NMR, phæ DEP cña 16 cã thªm tÝn hiÖu ë δ = 166,5 ppm của nhóm 

(CONH) vµ 1 tín hiệu cacbon bËc 3 nhóm (CH) (xem h×nh 4.25 vµ 4.26). 

 
Hình 4.26. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-DEPT của chất (16) 
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4.6. TỔNG HỢP PROCARBAZINE HYDROBROMIDE (17). 

 

 
 

 

 

 

 

Thủy phân  nhóm benzyloxy carbonyl của chất (16) ñược sử dụng 

với HBr trong axit acetic và HBr trong nước, kết quả thủy phân với HBr 

trong axit acetic cho hiệu xuất 91,5% cao hơn nhiều so với thủy phân bằng 

HBr trong nước. Như vậy khi thủy phân bằng HBr trong nước sản phẩm tạo 

thành ở dạng muối procarbazine hydrobromide tan tốt trong nước do vậy rất 

khó thu ñược hết sản phẩm.  

Phæ hång ngo¹i cã ®Ønh hÊp thô ë νKBr 3260,67 (NH) vµ 1658,5 

cm-1 (amit cacbonyl). Phæ céng h-ëng tõ h¹t nh©n 1H-NMR kh«ng cßn tÝn 

hiÖu tÝn hiÖu cña 2 nhãm b¶o vÖ benzyl chØ xuÊt hiÖn 2 tÝn hiÖu 

dublet cña vßng th¬m ®· thÕ ë vÞ trÝ δ =7,5 ( 2H, d, J = 8,5 Hz,  2 x CH) 

vµ 7,8 ( 2H, d, J = 8,0 Hz,  2 x CH) (H×nh 4.28 vµ H×nh 4.29). Trong phæ 
13C-NMR cña 17 (H×nh 4.30) chØ cãn mét tÝn hiÖu cacbon bËc 4 víi δ = 

168,9 ppm cña nhãm (CONH) vµ 3 nhãm methyl ( CH3) (H×nh 4.30 vµ 

H×nh 4.31). 

Phổ ESI-MS ion dương của chất 17 cho các pic tại m/z = 300,2 [M-

1]+ như vậy khối lượng phân tử của 17 là m/z = 301 phù hợp với công thức 

C12H20N3OBr (Hình 4.33).  

Kết hợp các dữ kiện phổ ESI-MS, phổ 1HNMR, 13C-NMR và phổ 

DEPT cho phép xác ñịnh cấu trúc của chất 17 là procarbazine 

hydrobromide 
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Hình 4.28. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của chất (17) 

 
Hình 4.32. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-DEPT của chất (17) 
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Hình 4.33. Phổ khối ESI-MS của chất (17) 

4.7. TỔNG HỢP PROCARBAZINE 1 

 

 

 

 

 

 

 

Procarbazine hydrobromide ñược kiềm hóa bằng tác nhân K2CO3   

trong môi trường khí N2 ở nhiệt ñộ 50C, thu ñược procarbazine (1)  với hiệu 
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xuất cao 92%. 

Phæ hång ngo¹i cã ®Ønh hÊp thô ë νKBr 3201,62 (NH) vµ 1633,52 

cm-1 (amit cacbonyl) H×nh 4.34.  

Phæ céng h-ëng tõ h¹t nh©n 1H-NMR xuÊt hiÖn 2 tÝn hiÖu dublet 

cña vßng th¬m ®· thÕ ë vÞ trÝ 1,4 ở δ = 7,5 ( 2H, d, J = 8,5 Hz,  2 x CH) 

vµ 7,8 ( 2H, d, J = 8,0 Hz,  2 x CH) và tín hiệu dublet của 2 nhóm methyl 

tại δ = 1,25 (6H, d, J = 6,5 Hz, 2x CH3) (H×nh 4.35 vµ H×nh 4.36). Trong 

phæ 13C-NMR và DEPT cña (1) (H×nh 4.37 và H×nh 4.38) có ñầy ñủ các 

tín hiệu của chất (17)  

Phổ ESI-MS ion dương của chất (1) cho các pic tại m/z = 221 [M]+ 

phù hợp với công thức C12H19N3O (Hình 4.39).  

Kết hợp các dữ kiện phổ ESI-MS, phổ 1HNMR, 13C-NMR và phổ 

DEPT cho phép xác ñịnh cấu trúc là procarbazine (1). 

 
Hình 4.35. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của chất (1) 
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Hình 4.38. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-DEPT của chất (1) 

 

 
Hình 4.39. Phổ khối ESI-MS của chất (1) 
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KẾT LUẬN 

1. Đã tổng hợp ñược 6 chất trung gian: 1-methyl-1,2-dicarbobenzyl-

hydrazine(11), methyl-4-(bromomethyl) benzoate(13), dibenzyl 1-(4- 

methoxy carbonyl)benzyl]-2-methylhydrazin-1,2-dicarboxylate (14), 

4-[(2-methyl-1,2-dicarbobenzoxyhydrazino) methyl] benzoic acid (15), 

dibenzyl 1-[4-(isopropylcarbamoyl)benzyl]-2-methylhy drazine-1,2-

dicarboxylate (16) và procarbazine  hydrobromide (17). 

2. Đã tổng hợp ñược procarbazine từ chất ñầu methyl 4-(hydroxymethyl)- 

benzoate. Sản phẩm tổng hợp ñạt ñộ sạch cao. 

3. Đã xây dựng ñược quy trình tổng hợp procarbazine 1 quy mô 50 g/mẻ 

qua 7 bước với hiệu suất toàn phần ñạt ổn ñịnh khoảng 40%. 

4. Cấu trúc của các chất tổng hợp ñã ñược khẳng ñịnh bằng các phương 

pháp phổ hiện ñai như: phổ IR, NMR, MS,  

5. Đây là lần ñầu tiên ở Việt Nam ñã tổng hợp thành công procarbazine. 

Kết quả 

 của luận văn ñã ñóng góp vào thành công của ñề tài Hóa dược thuộc 

chương  trình “Nghiên cứu khoa học công nghệ trọng ñiểm quốc gia phát 

triển công nghiệp Hóa dược ñến năm 2020”. 
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