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ABSTRACT 

Pyrazoline is a dihydropyazole derivative which is included in the azole group of 

compounds with a heterocyclic-5 structure containing 2 nitrogen atoms, has various 

biological activities such as anticancer, antiinflation, antioxidants, and antimalarials. 

The purpose of this study was to synthesize the analog compound pyrazoline (E) -7- (2-

methoxybenziliden) -3- (2-methoxyphenyl) -2-phenyl-3, 3a, 4, 5, 6, 7-hexahydro-2H-

pyrazolo [4,3c] pyridine through the reaction of a pipiridon derivative curcumin 

analogue with phenylhydrazine using a sodium hydroxide catalyst. Curcumin 

compounds are obtained from a condensation reaction between 4-piperidone 

monohydrate hydrochloride and 2-methoxybenzaldehyde with a NaOH as catalyst. The 

pyrazoline were synthesized via sealed vessel reactor with a stirring speed of 1000 rpm 

80
o
C yield of 53.15%. purity of the compound were analyzed using TLC, HPLC and 

melting point. Identification of the structure of pyrazoline compounds by UV, FTIR, 

NMR, and HRMS spectroscopy. The toxicity of pyrazoline compounds was tested by 

the BSLT method using A. salina. The test results showed that the pyrazoline 

compound is non-toxic with a value of LC50 = 674.06 µg / mL. 

Keywords: pyrazoline, sealed vessel reactor, toxicity 

 

ABSTRAK 

Pirazolin merupakan turunan dihidropirazol yang termasuk dalam senyawa golongan 

azol dengan stuktur heterosiklik-5 yang mengandung 2 atom nitrogen, memiliki 

berbagai aktivitas biologi seperti antikanker, antiinflmasi, antioksidan, dan antimalaria. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mensintesis senyawa analog pirazolin (E)-7-(2-
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metoksibenziliden)-3-(2-metoksifenil)-2-fenil-3, 3a, 4, 5, 6, 7-heksahidro-2H-

pirazolo[4,3c] piridin melalui reaksi analog kurkumin turunan pipiridon dengan 

fenilhidrazin menggunakan katalis natrium hidroksida. Senyawa analog kurkumin 

didapatkan dari reaksi kondensasi antara 4-piperidon monohidrat hidroklorida dan 2-

metoksibenzaldehid dengan katalis NaOH. Senyawa pirazolin disintesis dengan bantuan 

reaktor tabung tertutup dengan kecepatan pengadukan 1000 rpm pada suhu 80
o
C 

diperoleh rendemen sebesar 53,15 %. Kemurnian senyawa ditentukan dengan uji KLT, 

HPLC dan pengukuran titik leleh. Indentifikasi stuktur senyawa pirazolin dilakukan 

dengan spektroskopi UV, FTIR, NMR, dan HRMS. Toksisitas senyawa pirazolin diuji 

dengan metode BSLT menggunakan A. salina. Hasil uji menunjukan senyawa pirazolin 

bersifat tidak toksik dengan nilai LC50 = 674,06 µg/mL. 

Kata kunci:  pirazolin, reaktor tabung tertutup, toksisitas 

 

PENDAHULUAN 

Alkaloid adalah salah satu 

senyawa organik yang aktif secara 

biologis. Alkaloid memiliki atom 

nitrogen yang memiliki sepasang 

elektron bebas sehingga dapat 

mendonorkan elektronnya dan akan 

berikatan dengan reseptor yang cocok 

sehingga menghasilkan efek farmakologi 

tertentu (Dewick, 2009). Senyawa 

alkaloid yang mengandung dua atom 

nitrogen yang berdekatan disebut dengan 

pirazolin. Senyawa organik aromatik 

dengan cincin lima yang terdiri dari tiga 

atom karbon dan dua atom nitrogen yang 

berdekatan merupakan pirazolin 

(Sathinathan et al., 2012). Pisrazolin 

sendiri memiliki aktivitas seperti 

antikanker, antitumor, anti-inflamasi, 

antibakteri, antimikroba dan antimalaria 

(Gomha et al., 2017). 

Perkembangan kimia organik saat 

ini sangat pesat, terutama dalam bidang 

senyawa bahan alam seiring dengan 

banyak munculnya permasalahan 

kesehatan sangat menarik minat 

khususnya bidang organik sintesis untuk 

melakukan sintesis dan eksperimen 

senyawa baru. Pemanfaatan sumber daya 

alam hayati menjadi salah satu bidang 

yang banyak digali potensinya. Senyawa 

yang disintesis menjadi salah satu dasar 

potensi perkembangan industri kimia dan 

farmasi. Pengembangan obat dapat 

dilakukan dengan cara menggunakan 

senyawa yang berasal dari alam sebagai 

penuntun. Salah satu senyawa alam yang 

telah ditemukan dan dilakukan 
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pengembangan dengan modifikasi 

struktur melalui sintesis adalah pirazolin. 

Pirazolin adalah turunan 

dihidropirazol memiliki stuktur 

heteresiklik-5 yang mengandung 2 atom 

nitrogen (Bhoyar et al., 2011). Senyawa 

heterosiklik sudah banyak ektraksi untuk 

pemanfaatan molekul obat dalam farmasi 

contohnya senyawa pirazolin (Sharma et 

al., 2014). Pirazolin sendiri memiliki 

bioaktivitas yang beragam seperti anti-

inflamasi, antimikroba, antidiabetes, dan 

antibakteri (Mangeron, 2006).  Pada 

senyawa pirazolin memiliki bioaktivitas 

tertentu sesuai jenis subtituennya (Abid 

dan Azam, 2005), beberapa gugus fungsi 

atau subtituen yang memiliki peran 

penting pada ilmu kimia terutama bidang 

farmasi seperti flouro, kloro, bromo, 

nitro dan metoksi (Kalsum, 2011). 

Kurkumin memiliki kontinum 

aktivitas farmakologis yang besar 

terutama antimikroba, antiinflamasi, 

antioksidan, dll . Kurkumin  ternyata 

mampu meningkatkan kekebalan tubuh, 

meningkatkan nafsu makan, 

meningkatkan sekresi empedu, 

memperbaiki fungsi hati, memperbaiki 

tampilan limfosit darah ( Saranya,2017). 

Oleh karena itu, pada penelitian ini 

akan dilakukan sintesis senyawa (E)-7-

(2-metoksibenziliden)-3-(2-

metoksifenil)-2-fenil-3, 3a, 4, 5, 6, 7-

heksahidro-2H-pirazolo[4,3c] piridin. 

Sintesis senyawa ini dilakukan dalam dua 

tahap reaksi, pertama melalui 

pembentukan senyawa analog kurkumin. 

Tahap kedua yaitu reaksi  analog 

kurkumin dengan turunan hidrazin untuk 

membentuk pirazolin dengan 

menggunakan katalis basa. Toksisitas 

senyawa hasil sintesis diuji melalui 

metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BLST) menggunakan hewan uji larva 

Artemia salina Leach dengan menentukan 

nilai Lethality Dose 50 (LC50). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

 Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah satu set alat destilasi, 

microwave (180 W), reaktor tabung 

tertutup Anton Paar Monowave 50 

timbangan neraca analitik, pompa vakum, 

bejana KLT, corong buchner, pengaduk 

magnet, pipet mikro, alat penentu titik 

leleh Fisher John (SMP 11-Stuart), 

lampu UV (Cole Permer 254 dan 366 

nm), spektrofotometer UV-Visible 

(Genesys 10S UV-VIS v4.002 

2L9N175013), HPLC (UFLC 

Prominance-Shimadzu LC Solution, 

Detektor UV SPD 20AD),  

spektrofotometer  FTIR (FTIR Shimadzu, 
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IR Prestige-21), spektrometer NMR 

(Agilent 500 MHz dengan sistem konsol 

DD2), spektrometer Massa (Water LCT 

premier XE mode positif) serta peralatan 

gelas yang umum digunakan di 

Laboratorium Kimia FMIPA Universitas 

Riau. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 4-piperidon 

monohidrat hidroklorida (Sigma-

Aldrich), fenilhidrazin (Merck),                            

2-metoksibenzaldehid (Merck), natrium 

hidroksida (Merck), asam klorida 

(Merck), ,pelat KLT GF254(Merck), 

metanol, etanol, n-heksana, etil asetat,  

dan aqua DM.  

b. Sintesis senyawa kurkumin (14) 

Campuran senyawa 4-piperidon 

monohidrat hidroklorida (0,4495 g ; 5,0 

mmol) dan 2-metoksibenzaldehid 

(1,3615g ; 10,0 mmol) ditambahkan 

pelarut etanol 15 mL dan NaOH (3 N, 5 

mL). Campuran tersebut di microwave 

(150 w) selama 25 menit dan reaksi 

dikontrol tiap 1 menit dengan KLT. 

Setelah reaksi selesai, campuran 

dinetralkan dengan HCl 3 N, lalu 

didiamkan pada lemari pendingin selama 

24 jam. Padatan yang diperoleh disaring 

menggunakan corong Buchner dan dicuci 

dengan n-heksana dan aqua DM. 

Kemurnian senyawa hasil sintesis, 

dianalisis dengan KLT. Padatan yang 

tidak murni direkristalisasi dengan 

metanol. 

c. Sintesis senyawa pirazolin (16) 

 campuran seyawa kurkumin (14) 

(0,3354 g; 1 mmol) dan fenilhidrazin 

(0,2162g; 2 mmol) dalam pelarut etanol 5 

mL, kemudian ditambahkan NaOH (1N, 1 

mL). Campuran reaksi tersebut 

dimasukan ke dalam reaktor tabung 

tertutup (monowave 50) pada suhu 80
o
C, 

dan diaduk dengan kecepatan 1000 rpm 

selama waktu 30 menit. Reaksi dikontrol 

tiap 30 menit dengan KLT. 

d. Permurnian pirazolin dengan 

reskristalisasi 

Senyawa pirazolin 16 yang 

dimasukkan ke dalam beaker gelas. 

Kemudian ditambahkan tetes demi tetes 

pelarut metanol hingga semua padatan 

larut. Larutan yang diperoleh kemudian 

disaring menggunakan kertas saring. 

Selanjutkan filtrat yang diperoleh 

didinginkan hingga terbentuk kristal. 

Kristal yang terbentuk disaring 

menggunakan corong buchner, kemudian 

dicuci dengan n-heksana, metanol dan 

aquades dingin. Setelah itu kristal yang 

diperoleh dikeringkan pada suhu kamar 

dan dilakukan uji kemurnian dengan uji 

KLT, penentuan titik leleh dan HPLC. 
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e. Uji toksisitas dengan metode 

BSLT 

Masing-masing vial uji dikalibrasi 

sebanyak 5 mL. Senyawa 16 masing-

masing sebanyak 5 mg dilarutkan dalam 

5 mL pelarut (larutan induk, konsentrasi 

1000 μg/mL), kemudian dari larutan 

induk dibuat konsentrasi yang berbeda 

melalui pengenceran bertingkat yaitu 

100, 10, 1 dan 0,1 μg/mL. Larutan 

sampel dipipet ke dalam masing-masing 

vial sebanyak 0,5 mL, lalu pelarut 

diuapkan hingga kering. Selanjutnya, ke 

dalam masing-masing vial ditambahkan 

50 μL DMSO dan ditambahkan sedikit 

air laut, selanjutnya masing-masing 

ditambahkan larva udang A. salina 

sebanyak 10 ekor dan ditambahkan air 

laut sampai batas kalibrasi. Vial lain 

yang telah dikalibrasi sebanyak 5 mL 

disiapkan sebagai kontrol, vial tersebut 

diisi dengan 50 μL DMSO menggunakan 

pipet mikro tanpa senyawa uji dan 

ditambahkan sedikit air laut sebelum 

batas kalibrasi, kemudian ditambahkan 

larva udang A. salina sebanyak 10 ekor 

dan ditambahkan air laut sampai batas 

kalibrasi. Selanjutnya vial uji dan 

kontrol dibiarkan selama 24 jam. Setelah 

24 jam, larva udang yang telah mati 

dihitung dan dicatat. Tingkat toksisitas 

diukur dengan melihat persentase larva 

yang mati. Pengujian dilakukan 

sebanyak tiga kali pengulangan dengan 

perlakuan sama untuk masing-masing 

konsentrasi. Data yang diperoleh 

dianalisis untuk menentukan nilai LC50 

dengan metode kurva menggunakan tabel 

analisis probit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Senyawa pirazolin 16 disinteis 

menggunakan reaktor tabung tertutup 

(monowave) melalui reaksi kondensasi 

Claisen-Schmidt. Senyawa pirzolin 16 

diperoleh dari senyawa kurkumin 3,5-

bis((E)-2-metoksibenzaliden)piperidin-4-

one dengan mereaksikan dengan senyawa 

4-piperidon monohidrat dengan 2-

metoksibenzaldehid yang dilarutkan 

dengan pelarut etanol menggunakan 

katalis basa kuat NaOH.  

 Mekanisme reaksi sintesis 

senyawa ini diawali dengan pembentukan 

ion enolat dari seyawa 4-piperidon 

monohidrat hidroklorida (keton), dimana 

ion 
–
OH yang berasal dari basa kuat 

NaOH mengikat hydrogen asam (Hα) 

yang berasal dari senyawa keton. Ion 

enolat bersifat sebagai nukleofil yang 

menyerang C karbonil pada aldehid yang 

bertindak sebagai elktrofil. Sehingga 

reaksi antara ion enolat dengan C karbonil 

ini menghasilkan aldol. Selanjutnya 

dehidhrasi dari produk aldol 

menghasilkan senyawa kurkumin 3,5-
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bis((E)-2-metoksibenzaliden)piperidin-4-

one. 

 Campuran senyawa ini 

dicampurkan dalam pelarut etanol 

absolut dan direaksikan menggunakan 

iradiasi gelombang mikro 180 w 

(mikrowave). Metode iradiasi gelombang 

mikro dipilih karena menurut Azarifar et 

al., (2003), iradiasi gelombang mikro 

merupakan metode yang praktis untuk 

sintesis senyawa dengan laju reaksi yang 

cepat dan menghasilkan rendemen 

produk yang lebih besar. Iridiasi 

gelombang mikro dapat mempercepat 

reaksi akibat panas yang disebabkan oleh 

pergerakan ion-ion dalam larutan yang 

dipengaruhi medan listrik sehingga 

terjadinya tumbukan yang mengubah 

energi kinetik menjadi energi kalor 

(Lidstrom et al.,2002). 

 Setelah proses sintesis selesai, 

campuran senyawa dinentralkan 

menggunakan HCl 3N untuk 

menetralkan pH campuran senyawa dan 

didiamkan didalam lemari es ±24 jam 

untuk mengendapkan senyawa. 

Selanjutnya senyawa yang diperoleh 

disaring dan di cuci dengan aquades dan 

n-heksana dingin untuk menghilangan 

pengotornya. Senyawa yang diperoleh 

berupa padatan berwana kuning. 

Senyawa kukumin yang diperoleh ketika 

saat diuji KLT belum menunjukan satu 

noda, sehingga untuk memurnikan 

senyawa tersebut dilakukannya 

rekristalisasi menggunakan pelarut yang 

sesuai. Adapun pelarut yang digunakan 

saat proses rekristalisasi adalah metanol. 

Pada penilitian ini menggunakan metanol 

karena senyawa kurkumin yang belum 

murni dapat larut di dalam pelarut 

metanol. Setelah proses rekristalisai maka 

diperoleh senyawa kurkumin yang murni 

berupa kristal yang berwarna kuning 

pekat. 

 Senyawa kurkumin direaksikan 

dengan fenilhidrazin menggunakan 

katalis basa kuat yaitu natrium hidroksida 

campuran senyawa ini di reaksikan 

dengan bantuan reaktor tabung tertutup. 

Penggunaan reaktor tabung tertutup 

dalam sintesis organik dapat 

meningkatkan rendemen produk,  

memperoleh produk yang lebih bersih dan 

selektivitas yang baik, sehingga 

penggunaan reaktor tabung tertutup dapat 

menjadi alternatif yang berharga dalam 

upaya mencapau berbagai senyawa 

organik yang lebih efisien.  

Senyawa pirazolin 16 yang 

diperoleh berupa padatan berwarna 

kuning dengan berat 0,194 g dan 

rendemen yang dihasilkan sebesar 45,64 

%. Analisis kemurnian senyawa pirazolin 
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16 dilakukan menggunakan uji KLT, titik 

leleh dan HPLC. Dimana terdapat satu 

noda pada pelat KLT dengan tiga system 

yang eluen yang berbeda. Hal ini dapat 

menandakan bahwa senyawa pirazolin 16 

yang disintesis telah murni.  

 

Gambar 1. Senyawa 16 

Hasil pengukuran titik leleh 

senyawa pirazolin 16 yang disintesis 

adalah 132-133
o
C, dimana range yang 

diperlukan senyawa pirazolin mulai 

meleleh hingga meleleh sempurna adalah 

1
o
C. Hal ini menunjukan bahwa senyawa 

pirazolin yang disintesis telah murni. 

Selanjutnya untuk memastikan senyawa 

ini apakah benar-benar sudah murni 

maka dilakukan analisis HPLC, dimana 

suatu senyawa dikatan telah murni 

apabila terdapat satu puncak dominan 

pada kromatogram. Berdasarkan analisis 

HPLC senyawa 16 diperoleh 

kromatogram dengan satu puncak 

dominan pada tR = 14,632 menit (λ = 254 

nm) dan 14,634 menit (λ = 365 nm). 

 

Gambar 2. Data Kromatogram HPLC 

senyawa pirazolin 16 

 Senyawa pirazolin 16 yang telah 

disintesis dikarakterisasi menngunakan 

spektroskopi UV dan FTIR. Hasil analisis 

senyawa pirazolin menunjukan 2 puncak 

maksimum pada panjang gelombang (λ) 

354 dan 249 nm. Panjang gelombang 249 

menunjukan transisi elektronik dari 

orbital π → π* pada ikatan cincin fenil 

yang tersubstitusi p metoksi. Serapan 

maksimum juga ditunjukan pada panjang 

gelombang 354 nm menunjukan adanya 

transisi elektronik dari orbital ikatan π → 

π* pada ikatan rangkap terkonjugasi 

dicincin fenil yang tersubstitusi p 

metoksi. 

 

Gambar 3. Spektrum UV senyawa 16 
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 Hasil analisis dengan spektoskopi 

FTIR terdapat beberapa puncak yang 

muncul yang menunjukan vibrasi ikatan 

yang khas untuk senyaa pirazolin 16. 

Serapan pada bilangan gelombang 3308 

cm
-1

 menunjukan  vibrasi ikatan N-H. 

Serapan serapan bilangan gelombang 

3027 cm
-1

 menunjukan adanya vibrasi C-

H. Serapan pada bilangan gelombang 

1599 cm
-1

 menunjukan adanya vibrasi 

ikatan C=N. Serapan bilangan 

gelombang 1488 cm
-1

 menunjukan 

adanya vibrasi C=C aromatik. Serapan 

bilangan gelombang 1245 cm
-1 

menunjukan adanya vibrasi ikatan C-N, 

kemudian ikatan C-O eter ditunjukan 

oleh serapan bilangan gelombang 1099 

cm
-1

. Spektrum IR senyawa 16 dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Spektrum IR senyawa 

pirazolin 16. 

 Spektrum HRMS dari senyawa 

pirazolin 16 yang disintesis menunjukan 

puncak ion molekul yang teramati 

sebagai [M+H]
+
 dengan nilai m/z = 

426,2189 dengan kelimpahan 100% 

Massa terhitung dari senyawa target 

dengan rumus molekul C27H28N3O2 

menunjukan [M+H]
+ 

= 426,2182. Selisih 

yang sangat kecil didapatkan yaitu 0,0007 

menunjukan puncak ion molekul yang 

teramati sesuai dengan massa yang 

terhitung. 

Berdasarkan hasil dari analisis 

menggunakan 
1
H-NMR memberikan 

jumlah proton yang sesuai dengan jumlah 

proton pada senyawa pirazolin yang 

digambarkan pada spektrum 
1
H-NMR, 

dimana  pada panjang gelombang 6,80-

7,43 ppm menunjukan signal proton pada 

cincin aromatik senyawa 16.  

Tabel 1. Interpretasi data spektoskopi 
1
H-

NMR senyawa 16 

Posisi δH (ppm) dan J (Hz) 

3 5.08 (d, J = 11.6 Hz, 1H) 

3a 3.12 – 3.03 (m, 1H) 

4a 3.63 (d, J = 16.7 Hz, 2H) 

4b 2.99 (t, J = 11.8 Hz, 1H) 

6a 4.07 (d, J = 15.5 Hz, 1H) 

6b 3.63 (d, J = 16.7 Hz, 2H) 

7a 7.35 (s, 1H) 

3’ dan 5’ 6.95 (d, J = 8.2 Hz, 2H) 

2’ dan  6’ 7.03 (d, J = 8.2 Hz, 2H) 

4’ 6.82 (t, J = 7.3 Hz, 1H) 

3’’ 7.12 (d, J = 7.4 Hz, 1H) 

4’’ 7.17 (t, J = 7.8 Hz, 2H) 

5’’ 6.92 (d, J = 8.4 Hz, 2H) 

6’’ 7.29 (d, J = 8.2 Hz, 1H) 

3’’’ 6.92 (d, J = 8.4 Hz, 2H) 

4’’’ 7.26-7.25 (m, 1H) 

5’’’ 7.17 (t, J = 7.8 Hz, 2H) 

6’’’ 7.42 (d, J = 7.5 Hz, 1H) 

-OCH3 3.89 (s, 3H) 

-OCH3 3.91 (s, 3H) 
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Hasil uji toksisitas BSLT pada 

senyawa hasil sintesis menunjukan 

senyawa ini bersifat tidak toksik dengan 

nilai LC50 = 674,06 µg/ml. perhitungan 

nilai LC50 dengan analisa menggunakan 

table probit. Hal ini didasarkan pada 

metode BSLT yaitu senyawa murni 

bersifat tidak toksik apabila nilai LC50 

lebih kecil dari 200 µg/ml (Meyer et al., 

1982). 

KESIMPULAN 

 Senyawa pirazolin 16 berhasil 

disintesis dari reaksi senyawa kurkumin 

dengan fenilhidrazin dengan metode 

tabung reaktor tertutup menghasilkan 

rendemen sebesar 45,64 %. Senyawa 

pirazolin 16 yang disintesis sesuai 

dengan molekul target yang diharapkan 

berdasarkan hasil analisis data 

spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR, dan 

HRMS. Hasil uji tosisitas senyawa 

pirazolin 16 menunjukan senyawa tidak 

bersifat tokisk dengan nilai LC50 = 674,06 

µg/ml. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abid, M., Azam, A. 2005. Synthesis and 

antiamoebic activities of 1-N-

substituted cyclised 

pyrazoline analogues of 

thiosemicarbazones. Bioorg. 

Med. Chem., 13 (6): 2213–

2220. 

Azarifar, D. and Ghasemnejad, H. 2003. 

Microwave-assisted synthesis 

of some 3, 5-arylated 2-

pyrazolines. Molecules, 8(8) : 

642-648. 

Bhoyar, A. D., Vankhade, G. N., Rajput, 

P. R. 2011. Synthesis and 

Study of Cholosubstituted 4-

aroyl Pyrazolines and 

Isoxazolines and THEIR 

effects on Inorganic Ions in 

Blood serum in Albino Rats. 

Nusantara Bioscience 

Journal, 3 (3): 118-123. 

Dewick, P.M. 2009. Medicinal Natural 

Product Third Edition. John 

Willey & sons, Chichester. 

Gomha, S. M., Edrees, M. M., & 

Altalbawy, F. M. A. 2016. 

Synthesis and characterization 

of some new bis-pyrazolyl-

thiazoles incorporating the 

thiophene moiety as potent 

anti-tumor agents. 

International Journal of 

Molecular Sciences, 17(9): 1–

11. 

Kalsum,U. 2011. Sintesis pirazolin dari 

kalkon dan diuji aktivitasnya 

sebagai antimikroba. Skripsi. 

FMIPA UR, Pekanbaru 



10  

Lidstrom, P., Westman, J. and Lewis, A. 

2002. Enhancement of 

combinatorial chemistry by 

microwave-assisted organic 

synthesis. Combinatorial 

chemistry & high throughput 

screening, 5(6): 441-458. 

Mangeron. 2006. New-I-

amdosulphonylphenoxyaccty

l-3- methyipyrazolin-5-one 

Derivatives, Rom. Biotech. 

Lett., 3 (11): 2767-2772. 

Meyer, B. N., Ferrigni, N. R., Putman, J. 

E., Jacobsen, L. B., Nichols, 

D. E., & McLaughiin, J. L. 

1982. Brine shrimp: 

aconvencient general 

bioassay for active plants 

consistuent. J. Plant Medical, 

45: 31-34. 

Sakthinathan, S.P., Vanangamudi, G., & 

Thirunarayanan, G. 2012. 

Synthesis, spectral studies 

and antimicrobial activities of 

some 2-maphthyl pyrazoline 

derivatives.Elsevier 

Journal,95: 693-700. 

Saranya, T.S., Rajan , V.K., Raja,  B., 

Jayakumar, R., 

Sathianarayanan, S. 2018. 

Synthesis, Characterization 

and biomedical applications 

of curcumin conjugated 

chitosan microspheres. 

International journal of 

biological macromolecules, 

110 : 227-233 

Sharma, S., Kaur, S., Bansal, T., Gaba, J. 

2014. Review on Synthesis of 

Bioactive Pyrazoline 

Derivatives, Chem Sci Trans, 

3 (3): 861-75. 


